


Forester er en meget allsidig og romslig familiebil. Den er like godt 
egnet for en kort tur til barnehagen eller kjøpesenteret, som en 
helge- eller ferietur med familien. Forester er en SUV hvor du sitter 
høyt og har god oversikt over trafikken. I baksetet trives også barna, 
de har god plass, og ikke minst god sikt gjennom store sidevinduer 
og høy sitteposisjon.

FOR ALLE 
FAMILIEAKTIVITETER
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For en barnefamilie er det trygt å vite at bilen man kjører 
har et høyt sikkerhetsnivå. Forester holder deg trygt på 
veien med Symmetrical All-Wheel Drive – permanent 
firehjulsdrift - under alle kjøreforhold og under alle 
årstider. I kollisjonstester verden over har Forester fått
 høyeste score, og i den europeiske kollisjonstesten - 
EuroNCAP - oppnådde Forester 5 stjerner og en meget 
høy score for barnesikring. På enhver tur – kort eller lang 
– vil Forester bringe deg og familien trygt frem.

INNEBYGGET 
TRYGGHET
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YPPERLIG 
FREMKOMMELIGHET
I både hverdag og fritid kan det dukke opp skiftende føre- og 
veiforhold, samt uforutsette hindringer. Med funksjonen “X-Mode” 
vil Forester få deg oppover, nedover og forbi hindringer på en trygg 
og sikker måte.

X-Mode og Hill Descent Control Pålitelig teknikk
X-MODE*1 gir deg full kontroll. Med X-MODE 
aktivert, endres styringen av motor, girkasse, 
firehjulsdriften og bremsene for å øke veigrepet 
på glatt og ulendt underlag. I tillegg blir kjøringen 
nedover tryggere med Hill Descent Control*1 
som hjelper deg å holde konstant hastighet i 
nedoverbakke.

Forester er en ekte SUV med permanent 
firehjulsdrift, høy bakkeklaring og automatisk 
nivåregulering på bakakslen. Med X-Mode og 
Hill Descent Control samt store angreps- og 
utkjøringsvinkler, er du godt rustet til å takle de 
tøffeste skogs- og kjerreveier.

AngrepsvinkelOverkjørings
-vinkel*2

Utkjøringsvinkel Bakkeklaring

*1 På modellene med Lineartronic.
*2 Vinkelen er 22 grader for 2.0XT og diesel-modellene.
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TØFFE 
EGENSK APER

Forester har et elegant design, men er samtidig en tøff 
SUV. Forester er designet for å håndtere de fleste av dine 
transportbehov – i hverdag og fritid. Den gir deg mulighet og 
fleksibilitet til å utføre mange typer fritidsaktiviteter. Forester 
har utstyrsdetaljer og funksjoner som sikrer maksimal komfort 
og bekvemmelighet for deg og din familie. Funksjonell design 
er fylt med innovative detaljer, og du vil bli overrasket over 
allsidigheten til Forester. 

0908



1

4 5 6

32

1 2

3 4

5 6

Selv når du er ute på veien skal du kunne nyte musikk og finne veien med 
lettbetjent og moderne teknologi. I Forester har du full tilgang til infotainment, 
navigasjon og lydanlegg som du styrer med betjeningsknappene på rattet eller 
din egen stemme. Med en smarttelefon og iPhone*1-kompatibilitet, er du alltid 
tilkoblet med din telefon og til dine spillelister.

AVANSERT INFOTAINMENT

Instrumentpanel Multi-funksjonsdisplay
Instrumentpanelet i Forester er designet for 
raskt og enkelt å gi den nødvendige informasjon. 
Turtelleren og speedometeret er store og klart 
synlig for å hjelpe deg til å holde mer fokus på 
veien fremover.

Multi-funksjonsdisplayet er plassert på toppen 
av instrumentpanelet og viser deg tiden, 
temperaturen, og ulike former for status på 
sikkerhet og vedlikehold. Den gir deg også 
informasjon om drivstofforbruk og start/stopp-
systemet.

Berøringsskjerm Rattbetjening
Bruk berøringsskjermen for enkelt å 
administrere musikk, akkurat som du ville 
gjort på smarttelefonen. Du kobler enkelt opp 
smarttelefonen via Bluetooth®*4 eller USB-
kontakten, og så kan du velge musikken din direkte 
på berøringsskjermen.

Du har full kontroll på lydanlegget via 
betjeningsknappene på rattet, og via Bluetooth®*4 
-håndfrisystem kobler du automatisk opp 
smarttelefonen.

Avansert lydanlegg Stemmegjenkjenning og
 Siri Eyes FreeDet avanserte lydanlegget har 8 stk. Harman/

Kardon høyttalere*5 og er på hele 440 W. Dette gir 
deg den maksimale lydopplevelsen.

Forester har flere håndfri-alternativer enn noen 
gang før, takket være stemmegjenkjenning*3 og 
Siri Eyes Free*3+6 integrasjon. Bruk Siri til å koble 
et kompatibelt Apple-produkt*1 din til Forester, 
slik at du kan foreta håndfrisamtaler, spille musikk, 
sjekke e-post og søke på Internett. Selv uten Siri, 
kan du fortsatt ha håndfri-samspill med navigasjon, 
telefon og lydsystemer på enhver kjøretur.

*1 Apple, iPhone og iPod er registrerte varemerker for Apple Inc.
*2 Føreren er alltid ansvarlig for sikker og oppmerksom kjøring. 

Vennligst unnlat å betjene berøringsskjermen når du kjører. 
Kostnader i forbindelse med bruk av mobiltelefon og internett 
er bileierens ansvar, og satsene vil variere avhengig av 
abonnement.

SUBARU STARLINK*2 Infotainment System lar deg 
få tilgang til Internett-radio, underholdnings-
apper mm., og styres via den 7” sentraltplasserte 
berøringsskjermen, betjeningsknappene på rattet, 
eller ved stemmegjenkjenning*3. Og finner du ikke din 
favorittmusikk, kan du koble til din iPhone*1, Android 
smarttelefon eller annen mobil musikkenhet via USB- 
eller AUX-kontaktene. 

*3 Stemmestyring på kun utvalgte språk, og norsk er ikke tilgjengelig.
*4 Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc. America.
*5 På 2.0i, 2.0D og 2.0XT SPORT PREMIUM
*6 Siri-kompatible Apple produkter kreves (iPhone, iPad, iPod touch, etc.) 

required.
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MED PLASS TIL 
EN AKTIV FRITID
Forester tilbyr funksjonelle designløsninger for å 
håndtere de ulike transportbehov en familie opplever i 
hverdag og fritid. Det store bagasjerommet har plass til 
fire store kofferter eller mye fritidsutstyr. Den elektriske 
bakluken, brede døråpninger og lave dørterskler gjør 
det enklere å komme seg inn og ut samt laste og losse.
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Få andre SUV-modeller gir den samme kjøregleden som 
du får i Forester, og grunnen er den unike teknikken. 
I Subaru sitt motordesign er sylindrene plassert 180 
grader i forhold til hverandre på hver side av veivakselen. 
Bevegelsen til de motstående stemplene utligner gjensidig 
bevegelsesenergien, og gir ypperlig rotasjonsbalanse og 
mindre vibrasjoner i motoren. Et flatere design av motoren 
gjør at den kan monteres lavere i karosseriet som gir hele 
bilen et lavt tyngdepunkt og bedre balanse.

SUBARU BOXER 
MOTOR

SUBARU KJERNETEKNOLOGI

2,0-LITERS SUBARU 
BOXER DIESEL

MAKS. EFFEKT:  
108 kW (148 hk DIN) / 3.600 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT:  
350 Nm / 1.600-2.400 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK:  
6,1 l/100 km*1 (Lineartronic)*2, 
6,3 l/100 km*1 (Lineartronic)*3 
5,7 l/100 km*1 (6-trinns manuell)*2, 
5,9 l/100 km*1 (6-trinns manuell)*3

CO2-UTSLIPP:  
158 g/km*1 (Lineartronic)*2, 
163 g/km*1 (Lineartronic)*3 
148 g/km*1 (6-trinns manuell)*2, 
152 g/km*1 (6-trinns manuell)*3

MAKS. EFFEKT: 
177 kW (241 hk DIN) / 5.600 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT:   
350 Nm / 2.400-3.600 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK: 
8,5 l/100 km*1

CO2-UTSLIPP:
197 g/km*1

2,0-LITERS SUBARU BOXER 
TURBO BENSINMOTOR

MAKS. EFFEKT: 
110 kW (150 hk DIN) / 6.200 o/min.
MAKS. DREIEMOMENT: 
198 Nm / 4.200 o/min.
DRIVSTOFFORBRUK: 
6,5 l/100 km*1 (Lineartronic) 
6,9 l/100 km*1 (6-trinns manuell)
CO2-UTSLIPP:
150 g/km*1 (Lineartronic) 
160 g/km*1 (6-trinns manuell)

2,0-LITERS SUBARU BOXER 
BENSIN

Økt stabilitet
Fordi BOXER-motoren er montert lavere i 
karosseriet enn andre motortyper, er Forester 
mer stabil og krenger mindre enn biler med andre 
motortyper.

Pålitelig yteevne
Motorens flate design gir en innebygget stivhet, 
og frembringer mindre vibrasjoner enn rekke- og 
V-motorer.

*1 Drivstofforbruk og CO2 utslipp: I 
henhold til EC715/2007-2015/45/W.

*2 Gjelder 2.0D CLASSIC og PREMIUM
*3 Gjelder 2.0 SPORT PREMIUM
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SYMMETRICAL 
AWD - PERMANENT 
FIREHJULSDRIFT

SUBARU KJERNETEKNOLOGI

SUBARU KJERNETEKNOLOGI

LINEARTRONIC 
+ PERMANENT 
FIREHJULSDRIFT

Forester oppnår god respons og høy drivstoffeffektivitet med sin 
Lineartronic trinnløse automatiske girkasse. Den effektive Lineartronic 
trinnløse automatgirkassen er designet for å få mest mulig ut av 
din SUBARU BOXER motor og Symmetrical AWD. Lineartronic 
hjelper motoren i å arbeide i det gunstigste turtallsområdet i 
enhver kjørehastighet, og gir en god balanse mellom utnyttelsen av 
motorkreftene og god drivstofføkonomi. Lineartronic er utstyrt med 
Active Torque Split firehjulsdrift som automatisk fordeler drivmomentet 
mellom for- og bakhjul etter kjøreforholdene.

* En tredje modus; Sport Sharp leveres på modellene med 2.0XT-motor.

For å kombinere sportslige kjøreegenskaper med 
komfort, er hjulopphenget på Forester optimalisert 
for velbehag i din hverdag. Forester har et kraftig 
hjuloppheng med fjærben foran med høy sideveis 
stabilitet og god styrefølelse. Med lang fjæringsvei og 
bred sporvidde sikrer dette ypperlig veigrep og høy 
kjørekomfort. Hjulopphenget bak er av typen double 
wishbone som sikrer god veikontakt for hjulene. Den 
brede sporvidden gir ypperlige svingegenskaper, 
og gir i kombinasjon med lang fjæringsvei utmerket 
komfort. Forester 2.0i og 2.0D er også utstyrt med 
automatisk nivåregulering på bakakselen. Denne 
opprettholder bakkeklaringen og stabiliteten ved tung 
last eller trekking av tilhenger.

SI-DRIVE* gir deg en ny dimensjon i 
kjøreopplevelsen. Med SI-DRIVE kan Forester 
tilpasse seg din kjørestil. Ved å betjene SI-DRIVE 
bryteren på rattet, kan du velge to ulike (tre på 
2.0XT) kjøremoduser som lar deg tilpasse den 
beste motor- og girkassekarakteristikken for 
den aktuelle kjøresituasjonen.

Følelsen av full kontroll gir deg trygghet, og Forester gir deg en 
trygg følelse bak rattet, takket være teknologien Symmetrical All-
Wheel Drive – permanent firehjulsdrift - koblet sammen med den 
unikt balanserte SUBARU BOXER-motoren. Det karakteristiske 
for Subaru Symmetrical AWD er at alle hovedkomponenter 
i drivverket som girkassen, mellomakselen og den bakre 
differensialen ligger i en symmetrisk linje bak BOXER-motoren. 
Resultatet er en ypperlig balanse i bilen samt at det gir en gunstig 
vektfordeling foran og bak, og ikke minst sideveis. Symmetrical 
All-Wheel Drive har et lavere tyngdepunkt enn andre systemer, og 
overfører kreftene til underlaget gjennom alle fire hjul til enhver 
tid.

HJULOPPHENG

SI-DRIVE

Gir myk levering av motorkreftene, 
og denne modusen er ideell for 
daglig kjøring rundt i byen og ved 
avslappet landeveiskjøring. Den gir høy 
drivstoffeffektivitet, og god kontroll ved 
kjøring i regn eller på snødekte veier.

Intelligent Modus

I Sport Sharp modus* er maksimal utnyttelse 
av 2.0XT motorens krefter satt i høysetet 
uansett belastning. Den leverer kreftene med 
øyeblikkelig respons, og automatgirkassen 
kan du selv ta kontroll over med 8 “girtrinn” 
som betjenes med girhendlene på rattet. 
Dette er den perfekte måten til å bli kjent med 
de ekte sportslige genene i Forester 2.0XT.

Sport Sharp Modus

Dette er det optimale valget under de fleste 
kjøreforhold. Den har fleksibel yteevne og 
har krefter nok når du ferdes på motorveien 
eller en svingete landevei.

Sport Modus
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VELPRØVET SIKKERHET

Mange av de samme detaljer som gjør Forester fornøyelig å kjøre 
bidrar også til den viktige oppgaven det er å beskytte passasjerene 
mot uventede farer. De stabile og trygge kjøreegenskapene 
som oppnås med Symmetrical AWD forsterkes av det lave 
tyngdepunktet til SUBARU BOXER-motoren. Vehicle Dynamics 
Control, et velavstemt hjuloppheng og kraftig dimensjonerte 
bremser gjør føreren i stand til å kunne unngå farer. Beskyttelse 
av passasjerene ble høyt prioritert i alle ledd under utviklingen 
av Forester - fra viktige sikkerhetsfunksjoner som oppbygningen 
av nakkesleng-reduserende forseter, til små detaljer som 
sikkerhetsbremsepedalen. Karosseriet er forsterket på strategiske 
steder, noe som bidrar til å fordele kollisjonskreftene rundt kupéen 
og gi en kontrollert deformasjon ved en kollisjon.
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PASSIV 
SIKKERHET

Vehicle Dynamics Control System

Bremsesystemet

God sikt

Vehicle Dynamics Control System overvåker og 
analyserer den virkelige kjøresituasjonen. Systemet styrer 
firehjulsdriftfordelingen*, antispinn og stabilitetskontrollen 
for optimalt veigrep under alle kjøreforhold. Dette smarte 
systemet reagerer i løpet av en brøkdel av et sekund, og 
hjelper deg til å holde bilen på den ideelle kjørelinjen.

Med kraftige skivebremser på alle hjul, har Forester 
en bremsekraftrespons av ypperste klasse. Kraftige 
ABS-bremser hindrer at hjulene låser seg under hard 
oppbremsing, og er kombinert med elektronisk 
bremsekraftfordeling, som fordeler bremsekraften mellom 
for – og bakhjul når bilen er lastet. Bremsesystemet er 
også utstyrt med nødbremseassistanse som hjelper 
deg å bremse i en panikksituasjon – en økt sikkerhet for 
deg og dine. Bremsesystemet har et “Brake Override”- 
system, noe som sikrer at bilen bremser og stoppes 
selv om gasspedalen skulle trykkes ned samtidig med 
bremsepedalen.

Kollisjonsputer foran og sidekollisjonsputer er standard for 
fører og forsetepassasjer i tillegg til sidekollisjonsgardiner 
som dekker de fremre og bakre sidevinduene. På 
førersiden er det også en kne-kollisjonspute som øker 
beskyttelsen av knærne til sjåføren ved frontkollisjon. 
Forester har energi-absorberende forseter som bidrar til å 
redusere faren for nakkesleng på fører og forsetepassasjer 
ved en påkjørsel bakfra. Sikkerhetsbeltene foran er utstyrt 
med beltestrammere og lastbegrensere, og alle fem 
sitteplasser har 3-punkts-sikkerhetsbelter. Det er ISOFIX-
fester for barneseter i baksetet samt forankringspunkter 
for innfesting av barnestoler.

Forester fikk 5-stjerner i 
kollisjonstesten EuroNCAP, og 
tilfredsstiller de nyeste sikkerhetskrav 
i denne testen. Den oppnådde 
også en meget høy score for 
barnesikkerhet (91%) under den 
samme testen.

Forester gir ytterligere beskyttelse ved at den flate BOXER-
motoren og girkassen ved en frontkollisjon, vil gli inn under bilen 
for best mulig beskyttelse av deg og dine passasjerer i kupéen.

Forester er designet for å skåne fotgjengere ved 
et uhell. Det er god avstand mellom panseret 
og motoren, noe som betyr mindre skader 
på en fotgjenger ved en påkjørsel. Ved siden 
av energiabsorberende støtfanger foran og 
deformerbar vinduspussermekanisme, betyr dette 
at om det verste skulle skje, blir skadene på en 
fotgjenger minst mulig.

Ringformet 
sikkerhetsbur

Forester har et sikkerhetskarosseri bygget 
opp som et beskyttende sikkerhetsbur med 
et sterkt og energiopptagende rammeverk. 
Dette rammeverket omfatter tak, dørstolper og 
gulv, og som ved et uhell er klart til å fordele 
kollisjonskreftene rundt kupéen for å skåne deg og 
dine passasjerer.

Kollisjonsputer og sikkerhetsbelter
5-stjerner i EURO NCAP

En tryggere kupé

Beskyttelse av fotgjengere

Utformingen av frontruten og plasseringen av 
sidespeil, en høyere sitteposisjon samt store side-
og bakvinduer, gir deg en fenomenal oversikt i 
trafikken også ved manøvrering på trange plasser.

AKTIV 
SIKKERHET

* På modellene med Lineartronic automatgir

Ideell 
kjørelinje

Overstyring

Understyring
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FORESTER 2.0XT SPORT PREMIUM

DIMENSJONER: L x B x H: 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER med turbo og DIT, DOHC, 
16-ventiler, bensinmotor

SYLINDERVOLUM: 1.998 ccm

MAKS. EFFEKT: 177 kW (241 hk DIN) / 5.600 o/min.

MAKS. DREIEMOMENT: 350 Nm / 2.400– 3.600 o/min.

DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic trinnløs 
automatisk girkasse

DIMENSJONER: L x B x H: 4.610 x 1.795 x 1.735 mm

MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo, DOHC, 
16-ventiler

SYLINDERVOLUM: 1.998 ccm

MAKS. EFFEKT: 108 kW (148 hk DIN) / 3.600 o/min.

MAKS. DREIEMOMENT: 350 Nm / 1.600–2.400 o/min.

DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic trinnløs 
automatisk girkasse

6-trinns manuell girkasse kan leveres på bestiling.

FORESTER 2.0D PREMIUM / 2.0D CLASSIC

DIMENSJONER: L x B x H: 4.595 x 1.795 x 1.735 mm

MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER DIESEL med turbo, DOHC, 
16-ventiler

SYLINDERVOLUM: 1.998 ccm

MAKS. EFFEKT: 108 kW (148 hk DIN) / 3.600 o/min.

MAKS. DREIEMOMENT: 350 Nm / 1.600–2.400 o/min.

DRIVLINJE: Permanent firehjulsdrift med Lineartronic trinnløs 
automatisk girkasse

6-trinns manuell girkasse kan leveres på bestilling.

FORESTER 2.0D SPORT PREMIUM

DIMENSJONER: L x B x H: 4.610 x 1.795 x 1.715 mm

MOTOR: 4-sylindret SUBARU BOXER, DOHC, 16-ventiler, bensinmotor

SYLINDERVOLUM: 1.995 ccm

MAKS. EFFEKT: 110 kW (150 hk DIN) / 6.200 o/min.

MAKS. DREIEMOMENT: 198 Nm / 4.200 o/min

DRIVELINJE: Permanent firehjulsdrift med  
Lineartronic trinnløs automatisk girkasse

FORESTER 2.0i SPORT PREMIUM*1 /  
2.0i CLASSIC*2 / FORESTER 2.0i*3

MODELLER

*1 2.0i SPORT PREMIUM, se bildet av 2.0D SPORT PREMIUM
*2 2.0i CLASSIC, se bildet av 2.0D PREMIUM/2.0D CLASSIC  
*3 Avbildet modell markedsføres ikke i Norge. 

Crystal Black SilicaSepia Bronze Metallic Quartz Blue Pearl Ice Silver Metallic
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UTSTYRSDETALJERINTERIØR

18” aluminiumsfelger

SRH er en funksjon som automatisk 
flytter hovedlysstrålen til venstre eller 
høyre i samsvar med rattutslaget og 
bidrar til å øke synsfeltet om natten  
ved “å lyse rundt” i svinger og veikryss.

Styreresponsive  
hovedlys (SRH) 2.0i og 2.0D SPORT PREMIUM 

og 2.0XT SPORT PREMIUM er 
utstyrt med unikt designede 18” 
aluminiumsfelger med dekk i 
dimensjonen 225/55R18.

Både fører og passasjerer foran og 
bak, kan nyte panoramautsikten 
og føle naturen på kroppen. Det 
elektrisk betjente glass-skyvetaket* 
har også en innvendig solgardin.

Stort glassoltak
Multi-reflektor tåkelys foran med 
integrerte kjørelys, gir et bredt 
lysbilde som gir mindre gjenskinn 
ved kjøring i tåke.

Tåkelys foran

Nøkkelfri adkomst med startknapp* 
lar deg låse opp dørene, starte 
motoren og kjøre din Forester uten å 
ta nøkkelen opp av lommen.

Nøkkelfri adkomst med 
startknapp For å gi best mulig kjørestilling for 

den enkelte, kan rattet justeres både 
i høyde- og lengderetning.

4-veis justerbar rattstamme

Lett tilgjengelige 12V strømuttak ved 
senterhyllen, i midtkonsollen og i 
bagasjerommet.

3 stk. 12V strømuttak

Førersetet på CLASSIC, PREMIUM 
og SPORT PREMIUM-modellene 
har elektrisk førersetejustering. På 
modellene med skinnseter er det 
også en minnefunksjon.

8-veis elektrisk justering av 
førersetet

Med betjeningsratt og separat 
temperaturkontroll for fører og 
forsetepassasjer, gir dette individuell 
komfort året rundt.

Ved hjelp av brytere i bagasje-
rommet kan en eller begge 
seteryggdelene enkelt felles ned.

To-sone automatisk 
klimaanlegg

“One-touch” nedfellbar 
bakseterygg

* På 2.0D PREMIUM og 2.0i, 2.0D og 2.0XT SPORT PREMIUM

LED hovedlys med Auto-funksjon og 
lyktespylere som holder hovedlysene 
rene under kjøring i dårlig vær.

LED hovedlys med 
lyktespylere

En regnsensor registrerer 
regndråper, og starter 
vinduspusserne. Pusserintervall og 
hastighet justeres automatisk.

Automatisk regnsensor 
på vinduspusserne

Sete- og ryggflate

Sete- og ryggflate

Setedekor

Setedekor

BRUNT SKINN*

Sete- og ryggflateSetedekor

SORT SKINN*

STOFF / PVC (ikke i Norge)

Sete- og ryggflateSetedekor

SORT STOFF
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Beskyttelsesplate/ 
dekor foran

Beskyttelsesplate/ 
dekor på siden

Beskyttelsesplate/ 
dekor bak

SkjermutbyggerBeskyttelsesplate - 
støtfanger bak

Motorbeskyttelse - 
aluminium

Fuji Heavy Industries Ltd. og Subaru Norge AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner, utstyr, fargeutvalg, ekstrautstyr og modeller som lagerføres/markedsføres 
i Norge uten forutgående varsel. Avbildede biler i brosjyren kan avvike fra biler som leveres i Norge. Subaru Norge AS tar forbehold om eventuelle skrive-/trykkfeil.

Dimensjonene er målt etter en 
målestandard for Fuji Heavy 
Industries Ltd.

eBrosjyre
Opplev Subarus dynamiske eBrosjyrer for mer

detaljer, med videoer og bilder.

subaru.no/forester

Det vil være hyggelig om du følger  
oss på Facebook.

Facebook
Besøk vår hjemmeside for mer 

informasjon og nyheter om Subaru og 
alle våre modeller.

Ta en titt på våre norske filmer  
på youtube.

Subaru hjemmeside YouTube

Om du ønsker å utforske mer om Subaru, kan vi 
tilby digitalt materiell med spennende interaktivt 
innhold som for eksempel 360-visninger og 
videoer.

facebook.com/Subarunorgewww.subaru.no youtube.com/user/XVSubaru/videos

INTERAKTIV OPPLEVELSE AV 
SUBARU

DIMENSJONER

SUBARU DIGITAL OPPLEVELSETILBEHØR

* Vennligst kontakt din Subaru-forhandler for nærmere 
informasjon om tilbehør.

Selv om Forester er velutstyrt, er mange av oss ofte 
litt individualister og vil gjerne ha det «lille ekstra» 
på bilen. Tilbehør kan være så mangt. Det kan være 
nyttige og praktiske detaljer, tilbehør som øker 
komforten og velværet, eller rett og slett noe som 
kun er til for utseendes skyld. Til Forester finnes flere 
tilbehørsdetaljer* som kan skape det lille ekstra for  
deg og gjøre bilen individuell.

Et personlig preg

* 2.0XT og 2.0D SPORT PREMIUM: 4595
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