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P2: Grille, Spatlappen, Zijstootlijsten (Field/Sport uitvoering)

EX TERIEUR
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En met een eigen stijl.

Stoere verschijning. Buitengewone capaciteiten.

Grille

J1010AN100
Deze grid mesh design grille geeft een robuustere uitstraling aan de voorkant van de 
auto.
*Moet voorzien worden van een camera afdekking als de auto niet uitgerust is met een 
camera aan de voorzijde.

Voor Achter

Zijstootlijstenset

J101ESJ100
Accentueert de buitenkant en beschermt de portieren tegen deukjes en krassen.

Kunststof zijbeschermplaten

E261EAN000
Verfraait de zijkanten en geeft de auto een robuustere off-road uitstraling.

Spatlappen

J1010AN200
Beschermt uw auto tegen opspattende modder, sneeuw, teer, steentjes etc.
* Zwart
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EX TERIEUR

Beschermfolie motorkap

SEZNAN2100
Transparante folie die de motorkap beschermt tegen krassen en 
steenslag.

Portierhandgreep beschermfolie

SEZNF22001
Transparante folie die het portier rondom de handgreep 
beschermt tegen krassen.
* Set van 2 stuks

Zij decoratiefolie

SEZNAN3000
Verfraait de zijkanten en geeft de auto een robuustere uitstraling.

Buitenspiegel styling folie

SEZNAN3100
Geeft de buitenspiegels een compleet ander aanzicht.

Dak beschermfolie

SEZNAN2200
Transparante folie die het dak beschermt tegen krassen.

Windafwijzer

F0010AN000
Voorkomt binnendringen van regen of sneeuw als het raam iets 
geopend is.

Wisserbladenset aero voor / achter

SETRAN8000 /SETRYA8020
Verbeterde wisprestaties onder zware omstandigheden en 
hoge snelheid.
* SETRAN8000: wisserblad voor set van 2.
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Beschermplaat achter differentieel

E515EFL201
Beschermt de onderzijde van de differentieel tegen 
opspattende keien en steentjes.

Slotmoerset

B327EYA000
Voorkomt diefstal van velgen en banden. Vereist een speciale 
sleutel.

Slotmoerset zwarte velgen

SEMGYA4000
Speciaal ontworpen ter voorkoming van diefstal. De set bestaat 
uit 16 moeren met Subaru logo en 4 slotmoeren met een 
bepaalde codesleutel.

Motor beschermplaat

E515EAN000
Beschermt de onderzijde van de motor tegen opspattende 
keien en steentjes.

Banden reparatieset

SETSYA4001
Eenvoudig te gebruiken compacte set met afdichtingsvloeistof 
en mini-compressor.

Subaru Glass Coating

SETBYA9400
Technologisch vooruitstrevende keramische coating die de lak 
van de auto, lichtmetalten velgen en het glas volledig beschermt 
zodat de showroomglas behouden blijft.

Bescherming lichtmetalen velgen

SETBYA9300
Technologisch vooruitstrevende keramische coating die de lak 
an de auto, lichtmetalten velgen en het glas volledig beschermt 
zodat de showroomglas behouden blijft.
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P6: Dakkoffer, Windafwijzer, Kunststof zijbeschermplaten

UITRUS T ING
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Uitgerust om ieder avontuur aan te gaan.

Vol mogelijkheden.

Dakkoffer (sportief) Zwart

SEAFVA8002
430 liter, 2250x810x350 mm

Alle dakkoffers zijn voorzien van LED binnenverlichting, een snelbind systeem voor een
veilige en makkelijke fixatie en een beveiligde voorzijde om te voorkomen dat een losse
lading de dakkoffer doorboort tijdens een ongeluk.
* Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.

Dakkoffer (sportief) Zilver

SEAFVA8201
430 liter, 2250x810x350 mm

Alle dakkoffers zijn voorzien van LED binnenverlichting, een snelbind systeem voor een
veilige en makkelijke fixatie en een beveiligde voorzijde om te voorkomen dat een losse
lading de dakkoffer doorboort tijdens een ongeluk.
* Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.
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UITRUS T ING

Dakkoffer Zwart

SEAFYA8001
430 liter, 2250x810x377 mm

Alle dakkoffers zijn voorzien van LED binnenverlichting, een 
nelbind systeem voor een veilige en makkelijke fixatie en een 
beveiligde voorzijde om te voorkomen dat een losse lading de 
dakkoffer doorboort tijdens een ongeluk.
* Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/
Sport uitvoering.

Dakkoffer Zilver

SEAFYA8101
430 liter, 2250x810x377 mm

Alle dakkoffers zijn voorzien van LED binnenverlichting, een 
nelbind systeem voor een veilige en makkelijke fixatie en een 
beveiligde voorzijde om te voorkomen dat een losse lading de 
dakkoffer doorboort tijdens een ongeluk.
* Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/
Sport uitvoering.

Kanodragerset

SETHAL7000
Voor 1 kano.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport 
uitvoering.

Aluminium dakdragerset

SOA567X010
Stijlvolle en perfect passende basis voor diverse vervoers 
accessoires.
* Enkel voor Field/Sport uitvoering.

Skidragerset (max. 2 sets)

SETHYA7320
Verbeterde vormgeving en kleminrichting. Voor 2 paar ski's of  
1 snowboard.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport 
uitvoering.

Skidragerset (max. 4 sets)

SETHYA7340
Verbeterde vormgeving en kleminrichting. Voor 4 paar ski's of  
2 snowboards.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport 
uitvoering.

Uitschuifbare Skidragerset (max. 5 sets)

SETHYA7350
Verbeterde vormgeving en kleminrichting. Voor 5 paar ski's 
of 2 snowboards. Voorzien van een schuifmechanisme voor 
gemakkelijk (ont-) laden zonder te reiken over het autodak.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport 
uitvoering.
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Fietsdrager Basic

E365ESG100
Voor 1 fiets.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.
Max. gewicht: 17 kg.

Fietsdrager Premium

SETHYA7100
Fietsdrager met aerodynamisch design. Eenvoudige fietsbevestiging.
* Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.
Max. gewicht: 20 kg.

Trekhaak (afneembaar / vast)

L101EAN100 / L101EAN000
*Max aanhangwagen gewicht is afhankelijk van de voertuigspecificatie.
Neem voor details contact op met uw Subaru 6-Sterren dealer.

Fietsdrager trekhaak (2 fietsen)

E365EFJ200
Vervoert 2 fietsen op de trekhaak.
*Trekhaak benodigd.
Max. gewicht: 1 fiets - 20 kg, 2 fietsen - 36 kg.

Fietsdrager trekhaak (3 fietsen)

E365EFJ400
Vervoert 3 fietsen op de trekhaak.
*Trekhaak benodigd.
Max. gewicht: 1 fiets - 20 kg, 3 fietsen - 45 kg.

Fietsdrager trekhaak (E-bike)

SETHYA7000
Vervoert 2 fietsen op de trekhaak.
*Trekhaak benodigd.
Max. gewicht 1 fiets 30kg, 2 fietsen 60kg.
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P10: Bumper beschermplaat (Field/Sport uitvoering)

VERVOER
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Een gerust gevoel bij iedere activiteit.

Bescherm jouw stijl.

Achterbumper beschermplaat (kunststof),
geborsteld aluminium

E771EAN010
Robuuste kunststofplaat in geborsteld aluminium afwerking beschermt de 
achterbumper tegen krassen.
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VERVOER

Achterbumper beschermplaat (kunststof), zwart

E771EAN000
Robuuste kunststofplaat beschermt de achterbumper tegen krassen.

Beschermfolie achterbumper

SEZNAN2000
Beschermt de achterbumper tegen krassen.

Bagagemat met hoge rand

J501EAN210
Geeft extra bescherming aan de vloer en wanden van de bagageruimte.

Bagagemat

J501EAN200
Beschermt het laadvlak van de kofferruimte tegen stof en vuil.

Bescherming achterzijde achterbank

J501EAN220
Geeft extra bescherming aan de achterzijde van de achterbank als deze neergeklapt is.

Achterbumper beschermplaat (staal)

E7710AN000
Beschermt de achterbumper tegen krassen tijdens het in- en uitladen.
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Inlaad beschermmat

E101EAJ501
Beschermt tegen krassen van het interieur tijdens het in- en uitladen.

Hondenrek

F551EAN000
Scheidt de passagiersruimte van de bagageruimte.
* Combinatie met bagageafdekking mogelijk.

Opruimbox bagageruimte

SECMYA1000
Opvouwbare box voor kleinere boodschappen en om uw bagageruimte opgeruimd en 
netjes te houden.

Bagagenet

F551SAN000
Netjes op geborgen bagage. Voorkomt utvallen als de achterklep geopend is.

Anti-Slip Mat

SENLYA1000
Mat gemaakt van anti-slip materiaal. Voorkomt het verschuiven van bagage in de 
bagageruimte.
* Artikel getoond in een ander Subaru model.
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P14: Drempelbescherming, Mattenset Premium

INTERIEUR
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Ontworpen om het interieur te beschermen.

Een vleugje stijl. Heel veel comfort.

Mattenset premium

J501EAN020
Verbeter de uitstraling van het interieur met een pasvorm mattenset met Outback logo.
*Voor- en achterset.

Drempelbescherming

SERIAN3500
Stijlvolle roestvrij stalen zijdorpel platen met Subaru Outback logo.
* Set van 4 stuks.

46

46

47

47

15



INTERIEUR

Mattenset standard

J501EAN000
Pasvorm mattenset met logo.

Rubber mattenset

J501EAN100
Zware kwaliteit rubber mat. Beschermt het tapijt tegen slijtage 
of schade door water, modder en sneeuw.

Interieur verlichting

H461SAN003
Verlicht het instap gedeelte van uw Outback.

Achterportieringang beschermfolie

SEZNAN3200
Folie die de achterinstap beschermt tegen krassen.

Kleerhanger

SERAYA1000
Blijf mobiel met deze slimme, afneembare kleerhanger voor 
gebruik in huis - auto - hotel. Geschikt voor kledinghoes, 
colbertjasje, broek en rok.

Asbak

F6010AG000
Uitneembare asbak, past in de bekerhouder van de 
middenconsole.

Verlichting bagageruimte

H461EAN100
Twee extra LED lampen die de bagageruimte verlichten met 
openstaande klep. 
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VEIL IGHEID

Kinderzitje SUBARU Babysafe i-Size

F410EYA300

Verbeterde bescherming bij zijwaartse aanrijding. EURONCAP 
getest. Voor optimaal gebruik, combineer met F410EYA310.

Green cabin interieurfilter

SEDNAN9000
Premium interieurfilter beschermt niet alleen tegen stof, pollen, 
roet en schadelijke gassen maar heeft ook een luchtverfrissende, 
anti-virus, anti bacterie functie. Zorgt voor perfect schone lucht 
in het passagier compartiment.

Oplaadbare zaklantaarn

SESGFL1000
Een oplaadbare zaklantaarn die direkt in de sigarettenaansteker 
aansluiting kan worden opgeladen. De lantaarn heeft een 
focusfunctie en heeft met een lichtopbrengst van 130 lumen een 
bereik van 100 m.

Anti-Marter systeem

SEGOYA9000
De kit bevat een marter afstotende spray en een ultrasoon 
apparaat die marterschade aan het motorcompartiment 
voorkomt.

Lak- en interieur verzorgingsset

SEBAYA9000
Complete verzorgingsset met shampoo, interieurreiniger, 
wielenreiniger, insecten-verwijderaar en een spons verpakt in 
een kunstlederen tas met Subaru logo.

Gewicht 0-13kg Leeftijd 0-15m

Kinderzitje SUBARU Babysafe i-Size flex platform

F410EYA310

Snelle en veilige bevestiging met ISOFIX. Veilige basis voor uw 
kinderzitje met de mogelijkheid om de baby te laten zitten of 
liggen.

Gewicht 0-13kg Leeftijd 0-15m

Kinderzitje SUBARU Trifix 2 XP

F410EYA250

Verbeterde bescherming bij zijwaartse aanrijding. EURONCAP 
getest.

Gewicht 9-18kg Leeftijd 8m-4j

Kinderzitje SUBARU Kidfix 2 R

F410EYA260

Verbeterde bescherming, eenvoudig in te stellen voor peuters 
tot ze groot genoeg zijn om zelf te zitten.

Gewicht 15-36kg Leeftijd 3-12j
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Nr. Omschrijving Artikelnummer 2.5i-L ES 
Comfort

2.5i-T ES 
Premium

2.5i-F ES 
Field/
Sport

Opmerking

1 Grille J1010AN100    Moet voorzien worden van een camera afdekking als de auto niet uitgerust is met een camera aan de 
voorzijde. Niet EC goedgekeurd.

2 Zijstootlijstenset J101ESJ100   

3 Kunststof zijbeschermplaten E261EAN000    Met KBA/ABE goedkeuring.

4 Spatlappen J1010AN200    Zwart.

5 Beschermfolie motorkap SEZNAN2100   

6 Portierhandgreep beschermfolie SEZNF22001    Set van 2 stuks.

7 Zij decoratiefolie SEZNAN3000   

8 Buitenspiegel styling folie SEZNAN3100   

9 Dak beschermfolie SEZNAN2200   

10 Windafwijzer F0010AN000    Niet EC goedgekeurd.

11
Wisserbladenset aero voor SETRAN8000    Set van 2 stuks.

Wisserblad achter SETRYA8020   

12 Beschermplaat achter differentieel E515EFL201   

13 Motor beschermplaat E515EAN000   

14 Slotmoerset B327EYA000   

15 Slotmoerset zwarte velgen SEMGYA4000   

16 Banden reparatieset SETSYA4001   

17 Subaru Glass Coating SETBYA9400   

18 Bescherming lichtmetalen velgen SETBYA9300   

19 Dakkoffer (sportief) Zwart SEAFVA8002    Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.

20 Dakkoffer (sportief) Zilver SEAFVA8201    Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.

21 Dakkoffer Zilver SEAFYA8001    Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.

22 Dakkoffer Zilver SEAFYA8101    Aluminium dakdragerset benodigd in geval van een Field/Sport uitvoering.

23 Kanodragerset SETHAL7000    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.

24 Aluminium dakdragerset SOA567X010    Enkel voor Field/Sport uitvoering.

25 Skidragerset (max 2sets) SETHYA7320    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.

26 Skidragerset (max 4 sets) SETHYA7340    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.

27 Uitschuifbare Skidragerset (max. 5 sets) SETHYA7350    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering.

28 Fietsdrager Basic E365ESG100    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering. Max. gewicht: 17kg.

29 Fietsdrager Premium SETHYA7100    Aluminium dakdragerset benodigd. Enkel voor Field/Sport uitvoering. Max. gewicht: 20kg.

30
Trekhaak (afneembaar) L101EAN100    Max. aanhangwagen gewicht is afhankelijk van de voertuigspecificatie. Neem voor details contact op met 

uw Subaru 6-Sterren dealer.Trekhaak (vast) L101EAN000   

Trekhaak bekabelingsset 13pin + constante stroomvoorziening H771EAN000   

Adaptor 13pin naar 7pin L105ESG400   

31 Fietsdrager trekhaak (2 fietsen) E365EFJ200    Trekhaak benodigd. Max. gewicht: 1 fiets - 20kg, 2 fietsen - 36kg.

32 Fietsdrager trekhaak (3 fietsen) E365EFJ400    Trekhaak benodigd. Max. gewicht: 1 fiets - 20kg, 2 fietsen - 45kg.

TOEPASSINGSL I JS T
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Nr. Omschrijving Artikelnummer 2.5i-L ES 
Comfort

2.5i-T ES 
Premium

2.5i-F ES 
Field/
Sport

Opmerking

33 Fietsdrager trekhaak (E-bike) SETHYA7000    Trekhaak benodigd. Max. gewicht: 1 fiets - 30kg, 2 fietsen - 60kg.

34 Achterbumper beschermplaat (kunststof), geborsteld aluminium E771EAN010   

35 Achterbumper beschermplaat (kunststof) zwart E771EAN000   

36 Achterbumper beschermplaat (staal) E7710AN000   

37 Beschermfolie achterbumper SEZNAN2000   

38 Bagagemat met hoge rand J501EAN210   

39 Bagagemat J501EAN200   

40 Bescherming achterzijde achterbank J501EAN220   

41 Inlaad beschermmat E101EAJ501   

42 Hondenrek F551EAN000    Combinatie met bagageafdekking mogelijk.

43 Opruimbox bagageruimte SECMYA1000   

44 Bagagenet F551SAN000   

45 Anti-Slip Mat SENLYA1000    Artikel getoond in een ander Subaru model.

46 Drempelbescherming SERIAN3500    Set van 4 stuks.

47 Mattenset premium J501EAN020   

48 Mattenset standard J501EAN000   

49 Rubber mattenset J501EAN100   

50 Interieur verlichting H461SAN003   

51 Achterportieringang beschermfolie SEZNAN3200   

52 Kleerhanger SERAYA1000   

53 Asbak F6010AG000   

54 Verlichting bagageruimte H461EAN100   

55 Kinderzitje SUBARU Babysafe i-Size F410EYA300   

56 Kinderzitje SUBARU Babysafe i-Size flex platform F410EYA310   

57 Kinderzitje SUBARU Trifix 2 XP F410EYA250   

58 Kinderzitje SUBARU Kidfix 2 R F410EYA260   

59 Green cabin interieurfilter SEDNAN9000   

60 Oplaadbare zaklantaarn SESGFL1000   

61 Anti-Marter systeem SEGOYA9000   

62 Lak- en interieur verzorgingsset SEBAYA9000   

Notitie:
1. Onderdeelnummers en specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd.
2. Houdt u aan de locale eisen en regelgeving.
3. Toepasbaarheid afhankelijk van de voertuigspecificatie per markt. Check bij de plaatselijke dealer voor verdere details.
4. Nederland: Field uitvoering - België: Sport uitvoering

:Geschikt voor    :Volgens de voertuig specificatie    —:Standaard uitrusting    :Niet geschikt
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Printed in Belgium (21ACCBBENL)

SUBARU EUROPE N.V./S.A.
subaru.eu

SUBARU BENELUX

Vestigingsadres Nederland:

Zwar teweg 88, 1431 VM Aalsmeer

T (088) 088 1600,  E info@subaru.nl

www.subaru.nl

Vestiging België:

Leuvensesteenweg 555/1 – 1930 Zaventem

Tel. (02) 254 75 11 – info@subaru.be

www.subaru.be


