
* Gjelder levert Oslo og Akershus, frakt og leveringsomkostninger er inkludert i prisen, det tas forbehold om trykkfeil.

Nye Forester er skreddersydd for aktive familier, med større plass, lavere støynivå og bedre komfort. Nye Forester har selvsagt vårt legendariske 
permanent AWD system, høy bakkeklaring, 5 stjerner i Euro NCAP og svært god fremkommelighet.

Nye Forester er i tillegg svært barnevennlig, med god sikkerhet, enkel adkomst til baksetet og brede døråpninger som gjør det lett å sette inn 
barnestol. Kombinerer du dette med Subarus velkjente driftssikkerhet og det laveste forbruket i klassen får du det beste fra to verdener.

USTOPPELIGFORESTER
For den aktive familie

HELT NYE

Fra kr 384.800,- *

SUBARU FORESTER 
Bensin -Forbruk fra 0,65-0,70, CO2 fra 150-162 g/km / 
Diesel: Forbruk fra 0,57-0,59, CO2 fra 150-156 g/km

www.facebook.com/Subarunorge

* Gjelder levert Oslo. 
Frakt, leverings- og reg. omkostninger varierer utover i 
landet samt årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold 
om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifi kasjoner fra 
fabrikk. Bildet kan avvike fra tilbudte modeller.
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PRØVEKJØRING HAR STARTET!


