
SUBARU VAN-PROGRAMMET
FORESTER · XV · OUTBACK · LEVORG



Subaru Van – altid pakket med udstyr
Når du modtager din Subaru Van, er den allerede pakket. For hos Subaru får du en overflod 
af udstyr med som standard. Sikkerhed, komfort, entertainment... det meste er allerede om 
bord, og du skal derfor regne efter en ekstra gang, når du sammenligner med andre mærker, 
hvor udstyr kan blive et dyrt bekendtskab. Subarus van program trækker op til 2.000 kg.



Få mere ud af job og fritid
Varer, materialer og værktøj på jobbet. Hund, udstyr og fritidsredskaber til efter arbejdstid. 
Subaru bringer dig sikkert frem under alle forhold med sin stærke boxermotor og effektive 
firehjulstræk. Plads og power i samme pakke.



    Brændstofsforbrug: 14,5 km/l. CO2: 159164 g/km

• Bredde forrest 134 cm
• Bredde mellem hjulkasser 107 cm 
• Bredde bagerst 137 cm
• Totallængde langs gulvet er 175 cm
• Højde – bund til loft 78 cm
• Rumindhold ca. 1,73 m3

Van kit leveres inkl. våben/værdi boks

    Brændstofsforbrug: 11,817,5 km/l. CO2: 150197 g/km

• Bredde forrest 134 cm
• Bredde mellem hjulkasser 103 cm 
• Bredde bagerst 130 cm
• Totallængde langs gulvet er 160 cm
• Højde – bund til loft 89 cm
• Rumindhold ca. 1,57 m3

Van kit leveres inkl. våben/værdi boks

Forester Van
Suveræn arbejdshest med stor frigang (22 cm)  
og regulært lastrum med mange muligheder. 
Benzin eller diesel, fra 147 til 240 hk. Diesel
varianten kan nu også leveres med automatgear. 
Permanent firehjulstræk og aut. niveauregulering 
sørger for optimalt vejgreb og stabil kørsel, selv 
med tung trailer.

Levorg Van
En ideel balance mellem effektivitet, kraftfuld 
ydelse og lave emissioner. Benzin 170 hk. 
Levorg leveres med automatgear og det perma
nente firehjulstræk sørger for optimalt vejgreb 
under alle forhold.



    Brændstofsforbrug: 14,517,9 km/l. CO2: 146160 g/km     Brændstofsforbrug: 14,316,7 km/l. CO2: 155175 g/km

• Bredde forrest 134 cm
• Bredde mellem hjulkasser 107 cm 
• Bredde bagerst 133 cm 
• Totallængde langs gulvet er 175 cm 
• Højde – bund til loft 79 cm
• Rumindhold ca. 1,85 m3

• Bredde forrest 127 cm
• Bredde mellem hjulkasser 107 cm 
• Bredde bagerst 133 cm 
• Totallængde langs gulvet er 153 cm 
• Længde med våben/værdiskab 130 cm* 
• Højde – bund til loft 84,5 cm
• Rumindhold ca. 1,27 m3

* Våben/værdiboks låge kan afmonteres = 150 cm. Van kit leveres inkl. våben/værdi boks

XV Van
Forretning og fornøjelse i ét. Den kompakte 
 vare bil med 22 cm i frihøjde og det bedste fra 
Subarus ingeniører: Boxermotor med afbalance
ret motorgang og symmetrisk firehjulstræk, der 
løser opgaven – også på dage, med glatte og 
snedækkede veje. 

Outback Van
Rost til skyerne af motorpressen. Nu som gul
pladebil til kvalitetsbevidste, danske bilejere. 
Med det revolutionerende EyeSightsikker
hedssystem som standard og alle de klassiske 
 Subarudyder som boxermotor og firehjulstræk 
og uendeligt meget plads.



Indretning med 
muligheder
En Subaru Van giver 
dig masser af plads og 
muligheder for sikker og 
effektiv transport. Læg 
vejen forbi og hør om 
mulighederne.

Besøg din Subaru-forhandler
Læg vejen forbi en af vores forhandlere og oplev dine muligheder med 
en Subaru Van og øvrige muligheder for ekstraudstyr til din Subaru. 
 Benyt også chancen for at prøve din egen trailer på en af vores modeller.

Find os på subaru.dk og på  facebook.com/SubaruDanmark

FORESTER 
Vær godt kørende med sikker og diskret 
transport af dine værdier. Som denne 
løsning til Forester med separat, aflåseligt 
rum til våben, der er elegant integreret.

FORESTER OG OUTBACK 
Hos Subaru kan du købe det lækre og crash
testede hundebur fra MIM. Herudover kan 
både Forester og Outback trække op til 
2.000 kg og er derfor ideelle trækbiler til 
båd, stor opbakning og hestetrailer. 

LEVORG
Den integrerede sikkerhedsboks til Levorg 
rummer plads til dokumenter, pc og andre 
værdier, der skal være inden for rækkevidde, 
men gemt væk for nysgerrige blikke.

XV
Vi kan tilbyde forskellige løsninger alt 
efter model og dine ønsker. For eksempel 
aflåseligt våbenrum i Subaru XV, der 
holder dine våben uden for rækkevidde 
for uvedkommende.
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