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Vertrouwen vergroot 
   de mogelijkheden.
Weet waar de Subaru Forester u kan brengen. Met de uitgebreide selectie originele 

Subaru accessoires kunt u de standaard uitrusting, de stijl en het comfort van uw 

Forester verhogen voor een uniek persoonlijk avontuur. Nauwkeurig ontworpen met 

een perfecte pasvorm, afwerking en betrouwbaarheid zijn ze uitermate geschikt voor 

uw Subaru omdat ze speciaal zijn ontworpen voor U.
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Maak een krachtige indruk.
Helemaal jouw stijl.

P4: Auto is afgebeeld met grill (mesh type) en windafwijzers.

Exterieur / Styling
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Grille (mesh type)
J1010SG100
Deze mesh grille geeft het front een geheel nieuwe uitstraling.
*2 delen (boven - onder).

Buitenspiegel styling folie zwart
SEBDFJ3000
Geeft de buitenspiegels een compleet ander aanzicht.

Windafwijzer
F0010SG700
Geeft u de mogelijkheid om tijdens het rijden uw ramen open te laten  voor ventilatie.

Spatbord verbrederset
E2010SG020
Vergroot het offroad imago van uw voertuig.

STI Voor onderspoiler
SEFHSG3000
De STI voor onderspoiler verbetert de sportieve uitstraling en de aerodynamische 
"downforce", vergroot de stabiliteit en bediening bij hogere snelheden.

Buitenspiegel styling folie zilver
SEBDFJ3010
Geeft de buitenspiegels een compleet ander aanzicht.
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Klaar voor een avontuur.
Dynamisch van nature.

Exterieur / Styling

Chrome zijstootlijsten
E755ESG100
Chrome sierlijst vergroot de uitstraling van de zijkant.

Voorbumper beschermplaat
E555ESG001
Verhoogt de uitstraling van het front en beschermt uw auto tegen steenslag.
* Niet combineerbaar met de Sport voorbumper.

Chrome sierlijst achterklep
E755ESG000
Benadruk de achterzijde met deze geraffineerde en aantrekkelijk 
uitziende chrome sierlijst.

Kunststof zijbeschermplaten
SEPFSG3000
Verhoogt de uitstraling van het front en beschermt uw auto tegen steenslag.

Spatlappen vooraan
J1010SG301
Beschermt uw auto tegen opspattende modder, sneeuw, teer, 
steentjes etc.

Achteronder beschermplaat kunststof
E555ESG100
Beschermt tegen steenslag en vergroot de offroad uitstraling.

Spatlappen Achterkant
J1010SG304
Beschermt uw auto tegen opspattende modder, sneeuw, teer, 
steentjes etc.
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7P7: Auto is afgebeeld met grill (mesh type) en windafwijzers.
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Stoere verschijning.
Opvallende bescherming.

Exterieur Bescherming / Velgen

Bumperhoek beschermset
J105EAJ002
Vult het ontwerp aan en beschermt de bumperhoeken tegen krassen.
(Voor- en achterset) 
* Niet combineerbaar met de Sport voorbumper.

Beschermplaat achter differentieel
E515ESG500
Beschermt de onderzijde van de transmissie tegen opspattende 
keien en steentjes.  
*Raadpleeg uw dealer voor de beschikbaarheid. Montageset 
benodigd. 

Motor beschermplaat staal
E515ESG000
Beschermt de onderzijde van de motor tegen opspattende 
keien en steentjes. 
*Montageset en zijdelen zijn noodzakelijk. 

Zijstootlijsten set
J105EAJ103
Accentueert het exterieur en beschermt de portieren tegen deukjes en krassen.

Motor beschermplaat aluminium
E515ESG100 
Beschermt de onderzijde van de motor tegen opspattende 
keien en steentjes.
*Montageset en zijdelen zijn noodzakelijk. 

Deurhendel beschermfolie
SEZNF22000
Transparante folie dat de deur rondom de hendel beschermt 
tegen krassen.
*Set van 2.

Portierbescherming
SEAESG3000
Benadrukt het outdoor karakter door de robuustere uitstraling van het voertuig.
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Lichtmetalen velg 5-spaaks (18 inch)
SECWSC4001
18 x 7.5 JJ offset 48.
*Naafdop benodigd.

Lichtmetalen velg (zilver / zwart gepolijst)
SEBBFJ4000 / SEBBFJ4100
SEBBFJ4000 Zilver, 17"x7JJ offset 48.
SEBBFJ4100 Zwart gepolijst, 17"x7JJ offset 48.
*Inclusief naafdop.

Stalen velg
SESSCA4000
16 x 6,5J offset 48.

Lichtmetalen velg 5-spaaks (17 inch)
SECWAG4104
17x7JJ offset 55 / offset 48.
*Naafdop benodigd.

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 4 slotmoeren en een speciale 
codesleutel.

Lichtmetalen velgen (artikelnummer beginnend met "SE") zijn TUV gekeurd. Voor de toepassingsmogelijkheden in ieder land, check de plaatselijke regelgeving bij uw dealer.

Subaru Glass Coating en bekleding bescherming
SETBYA9400

Bescherming lichtmetalen velgen
SETBYA9300
Technologisch vooruitstrevende keramische coating die de lak 
van de auto, lichtmetalen velgen en het glas volledig beschermt 
zodat de showroom glans behouden blijft.

Lak- en interieur verzorgingsset
SEBAYA9000
Complete verzorgingsset met shampoo, interieurreiniger, 
wielenreiniger, insecten-verwijderaar en een spons verpakt in 
een kunstlederen tas met Subaru logo.
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Levenslustig.
Om je passies na te streven.

Comfort

 P10: Auto afgebeeld met windafwijzers, bumperhoekbescherming, voorbumper beschermplaat (kunststof), zijstootlijsten, aluminium dakdragerset, dakkoffer (lang) en grill (mesh type).
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Trekhaak (afneembaar, vast)
L105ESG000 / L105ESG100
*Max aanhangwagen gewicht is afhankelijk van de voertuigspecificatie. Neem voor 
details contact op met uw Subaru 6-Sterren dealer.

Aluminium dakdragerset
E365ESG000
Perfect passende basisdrager voor allerhande vervoers mogelijkheden.

Dakkoffer (sportief) Zwart / Zilver
SEAFVA8001 / SEAFVA8200
Een dakkoffer met een inhoud van 430 liter (afmeting 2.250x810x350mm). Voorzien van een LED binnenverlichting, een snelbind 
systeem voor een veilige en makkelijke fixatie en een beveiligde voorkant om te voorkomen dat een losse lading de dakkoffer 
doorboort tijdens een aanrijding.
*Aluminium dakdragerset benodigd. 

Kanodragerset
SETHAL7000
Kanodragerset. 
*Dakdragerset benodigd. 

Dakkoffer Zwart / Zilver
SEAFYA8000 / SEAFYA8100
Een dakkoffer met een inhoud van 430 liter (afmeting 2.018 x 905 x 377mm). Voorzien van een LED binnenverlichting, een snelbind 
systeem voor een veilige en makkelijke fixatie en een beveiligde voorkant om te voorkomen dat een losse lading de dakkoffer 
doorboort tijdens een aanrijding.
*Aluminium dakdragerset benodigd. 
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Verbeelding wordt werkelijkheid.
Uitgerust voor ieder uitstapje.

Comfort

Skidragerset (max 4 sets)
SETHAL7100
Voor 4 paar ski's of  2 snowboards. 
*Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.

Skidragerset (max 6 sets)
SETHAL7200
Voor 6 paar ski's of  4 snowboards. 
*Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.

Fietsdrager trekhaak (E-bike)
SETHYA7000
vervoert 2 fietsen op de trekhaak.
*Trekhaak noodzakelijk. 
Max. gewicht 1 fiets 30kg, 2 fietsen 54kg.

Fietsdrager (basis)
E365ESG100
Voor 1 fiets. Eenvoudig te installeren. 
*Dakdragerset benodigd.
Max last 17kg.

Fietsdrager (premium)
SETHYA7100
Fietsdrager met aerodynamisch design. 
Eenvoudige fietsbevestiging. 
*Dakdragerset benodigd. 
Max last 20kg.

Fietsdrager trekhaak (2 fietsen)
E365EFJ200
Vervoert 2 fietsen op de trekhaak. 
*Trekhaak noodzakelijk.
Max last 1 fiets 20kg - 2 fietsen 36kg.

Fietsdrager trekhaak (3 fietsen)
E365EFJ400
Vervoert 3 fietsen op de trekhaak. 
*Trekhaak noodzakelijk.
Max last 1 fiets 20kg - 3 fietsen 45kg.
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13P13: Auto afgebeeld met voorbumper beschermplaat, aluminium dakdragerset, ski dragerset (maximaal 4 paar) en grill (mesh type).



14 P14: Auto is afgebeeld met mattenset premium en zijdorpel beschermplaten (RVS).

Karaktervol - van binnen en van buiten.
Expressief en praktisch.

Interieur

Rubber mattenset Achter
J505ESG020
Beschermt het tapijt tegen slijtage of schade door water, 
modder en sneeuw.
*In combinatie met Rubber mattenset Voor.

Mattenset premium
J505ESG200
Verbeter de uitstraling van het interieur met een pasvorm 
mattenset met Forester logo. 
*Voor- en achterset.

Mattenset standaard
J505ESG100
Verbeter de uitstraling van het interieur met een pasvorm 
mattenset met Subaru logo. 
*Voor- en achterset.

Rubber mattenset  Voor
J505ESG010
Beschermt het tapijt tegen slijtage of schade door water, 
modder en sneeuw.
*In combinatie met Rubber mattenset Achter.

46

46

4544

47

44

47

45



15

Zijdorpel beschermplaat (roestvrij staal)
E101CSG500
Elegante roestvrij stalen zijdorpel platen voorzien van een Subaru logo.
*Voor- en achterset.

Asbak (in bekerhouder)
F6010AG000
Uitneembare asbak, past in de bekerhouder van de 
middenconsole.

Zijdorpel beschermplaat
E105ESG000
Topkwaliteit roestvrij stalen dorpelplaten met Forester logo.
*Voor set. Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.

Chrome rand bekerhouder
J205ESG000
Chrome frame geeft de middenconsole een extra uitstraling.
*Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.

Zonwering (achterklep)
F505ESG000
Houdt het directe zonlicht buiten, maakt het interieur comfortabeler. Vouwbaar 
type. Opgeborgen in een beschermhoes met Subaru logo. 

Zonwering (achter zijkant)
F505ESG100
Houdt het directe zonlicht buiten, maakt het interieur comfortabeler. Vouwbaar type. Opgeborgen in een 
beschermhoes met Subaru logo. 
*Set van 4 stuks.

VergrootVergroot
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Ruimte om meer te ondernemen.
Passend voor een druk leven.

Transport

P16: Auto is afgebeeld met achterbumper beschermplaat (kunststof), zijstootlijsten en bumperhoekbeschermers, Spatbordrand verbrederset.
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Beschermfolie achterbumper
E775ESG100
Transparante folie die het oppervlak van de bumper beschermt tegen krassen.

Bagagemat met hoge rand
J515ESG100
Extra bescherming voor de bagageruimte. Uitermate geschikt voor vissers en jagers.
*Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met SENLSG1000.
 Niet in combinatie met Hondenrek (G/M).

Achterbumper beschermplaat (kunststof)
E775ESG000
Kunststof plaat beschermt het oppervlak van de achterbumper.

Achterbumper beschermplaat (staal)
E7710SG000
Roestvrijstalen plaat beschermt het oppervlak van de achterbumper.

Bagagemat
J515ESG000
Beschermt de achterzijde van de achterbank tegen stof en vuil.
*Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met SENLSG1000.

Bescherming achterzijde achterbank
J515ESG200
Beschermt de achterzijde van de achterbank tegen stof en vuil.
*In combinatie met de bagagemat. Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer. 
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Klaar voor het onverwachte.
Anticiperen op wat komen gaat.

Transport

Hondenrek (K/M)
F555ESG000
Scheidt de passagiersruimte van de bagageruimte.
*Check the toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.

Hondenrek (G/M)
F555ESG100
Scheidt de passagiersruimte van de bagageruimte.
*Check the toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.
*Niet in combinatie met bagagemat met hoge rand.

Bagagenet (vloer)
F5510SC000
Voorkomt verschuiven van de bagage tijdens het rijden.

Bagagenet (rugleuning achterbank)
F551SSG021
Gespannen achter de rugleuning;  voor een opgeruimde 
bagageruimte.

Bagagenet (achterklep)
F551SSG000
Netjes opgeborgen bagage. Voorkomt uitvallen als de 
achterklep geopend is.

Bagagenet (zijkant)
F551SSG011
Wordt bevestigd aan de zijkant van de bagageruimte om 
kleine dingen in op te bergen en de bagageruimte schoon en 
opgeruimd te houden.
*Set van 2 stuks.

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

Opruimbox bagageruimte
SECMYA1000
Opvouwbare box voor kleinere boodschappen en om uw 
bagageruimte opgeruimd en netjes te houden.
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Elektrisch / Veiligheid

Navigatiesysteem
SEALFJ6600
6,1” WVGA touch screen, iPod®*1 and USB video playback, 
DVD/ DivX/CD-R +/-R /RW, 4 x 50W amplifier, iGO PRIMO 2 
Navigation, Bluetooth®*2 verbinding, Stuurwielcontrole, Touch, 
Drag en Flickcontrol Text to Speech (TTS), TMC-tuner 3D 
Landmark icons
3D city maps. 
*Niet in combinatie met Harman Kardon audio.

Automatisch inklapbare spiegels
SEECAL3100
De spiegels klappen automatisch in als het voertuig wordt afgesloten en klappen 
automatisch uit als de auto start.

Fabrieks navigatiesysteem met DAB
86471SG480
Maak verbinding met internet radio, apps en vele andere 
mogelijkheden met het SUBARU STARLINK *3 infotainment 
systeem Bedien het met het 7 - inch touchscreen, 
stuurwielbediening of via spraakherkenning *4. Gebruik uw 
iPhone *1 of een ander mobiel muziekapparaat via de USB of 
AUX plug.
*GPS antenne benodigd.

Interieur verlichting blauw
H701SFJ001
Verlicht het instapgedeelte van uw Forester met stralend blauw 
lichtschijnsel.

Sound Upgrade systeem
SECNYA6001
Plug & Play sound upgrade met een speciale crossover bedradingskabel. Digitale klasse 
D. 4-kanaals versterker, MOSFET-technologie voor een helder geluid. RMS-uitgang bij 
4 Ohm 4 x 50 Watt, maximale uitgang 300 Watt. Audiophile 29 mm "highend" tweeter 
met TETOLON spraakspoel en een hoge prestatie NEODYL magneet.
*Niet voor voertuigen met Harman Kardon audio.

Ultrasone parkeerhulp (voor / achter)
H485ESG100 / H485ESG200 / H485ESG000
Veilig en gemakkelijk parkeren m.b.v. 4 sensoren. Snelheids afhankelijk. 
Acoustische waarschuwing. 

*1 Apple, iPhone® and iPod® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. *2 Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van BluetoothSIG, Inc. USA.
*3 Bestuurder is altijd verantwoordelijk voor veilig en voorzichtig rijgedrag. Bedien het touchscreen niet tijdens het rijden. *4 Stemherkenning is beschikbaar in een select aantal talen. 

Welkomsverlichting
H461CSG000E
Projecteert het Subaru logo op de grond naast de auto wanneer 
de voordeur geopend is.
*Set van 2 stuks.
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Weight Age

0-13kg 0-15M

Weight Age

0-13kg 0-15M

P20: Kinderzitje SUBARU DUO plus

Zorg voor een veilige reis.
Heen en terug.

Elektrisch / Veiligheid

Kinderzitje SUBARU Baby Safe Plus
F410EYA105
Uitgerust met een zonneschermpje. Kan geïnstalleerd worden 
aan de ISOFIX bevestigingspunten met gebruik van de basis 
F410EYA900.

Kinderzitje SUBARU Baby Safe Plus platform
F410EYA900
Om het kinderzitje te installeren met behulp van
de veilige ISOFIX ankerpunten. Te gebruiken met
F410EYA105.

Kinderzitje SUBARU KID
F410EYA216
Extra bescherming bij zijwaartse aanrijding.

Kinderzitje SUBARU DUO plus
F410EYA003
Veilige bevestiging d.m.v. ISOFIX.

Weight Age

15-36kg 3J-12J

Weight Age

9-18kg 8M-4J
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Weight Age

15-36kg 3J-12J

Kinderzitje SUBARU KIDFIX XP
F410EYA230
Extra bescherming tegen zijwaartse en frontale aanrijding. 
Beveiligde installatie door ISOFIX.

Interieur LED lampjes
SEHAFL1000
Vervangt de interieurlampjes om de kleurtemperatuur te 
veranderen en krijg een koeler, witter licht voor een verbeterd 
comfort en lager electrisch verbruik.  Omvat ook lampjes voor 
de nummerplaatverlichting.

Green cabin interieurfilter
SEDNFJ9000
Premium airfilter beschermt niet alleen tegen stof , pollen, roet 
en schdelijke gassen maar heeft ook een luchtverfrissende, anti-
virus, anti bacterie functie. Zorgt voor perfect schone lucht in 
het passagier compartiment.

Reservelampenset
SEHASG8020
LED lampen niet aanwezig. 
Inhoud kan verschillen met de afbeelding.

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

Sigaretten aansteker kit
H6710SG000
Maakt van de accessoire contactdoos een sigaretten aansteker.

Oplaadbare zaklantaarn
SESGFL1000
Een oplaadbare zaklantaarn die direct in de sigaretten 
aansteker aansluiting kan worden opgeladen. De lantaarn heeft 
een focusfunctie en met een lichtopbrengst van 130 lumen
een bereik van 100 m.
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Toepassingslijst

Nr. Omschrijving Artikelnummer

MODEL

NoteBenzine

2.0i-S
1 Grille (mesh type) J1010SG100  2 delen (boven - onder).
2 Windafwijzer F0010SG700 

3 Spatbord verbrederset E2010SG020 

4 Buitenspiegel styling folie (zwart) SEBDFJ3000 

5 Buitenspiegel styling folie (zilver) SEBDFJ3010 

6 STI Voor onderspoiler SEFHSG3000  EC goedgekeurd.
7 Chrome zijstootlijsten E755ESG100 

8 Chrome moulding achterklep E755ESG000 

9 Spatlappen Front J1010SG301 

10 Spatlappen Achterkant J1010SG304 

11 Voorbumper beschermplaat E555ESG001  Niet combineerbaar met de Sport voorbumper.
12 Kunststof zijbeschermplaten SEPFSG3000 

13 Achteronder beschermplaat kunststof E555ESG100 

14 Bumperhoek beschermset J105EAJ002  Voor- en achterset. Niet van toepassing voor wagens uitgerust met SRVD. Niet combineerbaar met de Sport voorbumper.
15 Zijstootlijsten set J105EAJ103 

16 Portierbescherming SEAESG3000 

17 Door Handle Protection Foil SEZNF22000  Set of 2.
18 Motor beschermplaat staal E515ESG000  Montageset en zijdelen zijn noodzakelijk. 
19 Motor beschermplaat aluminium E515ESG100  Montageset en zijdelen zijn noodzakelijk. 

Motorbeschermplaat montageset E515ESG010 

Motorbeschermplaat zijbescherming staal E515ESG020 

Motorbeschermplaat zijbescherming aluminium E515ESG120 

20 Beschermplaat achter differentieel E515ESG500  Raadpleeg uw dealer voor de beschikbaarheid. Montageset benodigd. 
Rear Differential Underguard Installation Kit E515ESG510 

21 Lichtmetalen velg 5-spaaks (18 inch) SECWSC4001  Naafdop benodigd. .

22
Lichtmetalen velg Zilver SEBBFJ4000  Inclusief naafdop. 
Lichtmetalen velg Zwart gepolijst SEBBFJ4100  Inclusief naafdop. 

23 Lichtmetalen velg 5-spaaks (17 inch) SECWAG4104  Naafdop benodigd. 
Centercap SECWYA4000 

24 Stalen velg SESSCA4000  TUV gekeurd, KBA/ABE. 
25 Slotmoerset B327EYA000 

26 Slotmoerset zwarte velgen SEMGYA4000 

27 Subaru Glass Coating en bekleding bescherming SETBYA9400 

28 Bescherming lichtmetalen velgen SETBYA9300 

29 Lak- en interieur verzorgingsset SEBAYA9000 

30
Trekhaak (afneembaar) L105ESG000 

Max aanhangwagen gewicht is afhankelijk van de voertuigspecificatie. Neem voor details contact op met uw Subaru 6-Sterren dealer.
Trekhaak (vast) L105ESG100 

Bedradingsset 13 pins +C2 L105ESG200 

Adaptor 13pin to 7pin L105ESG400 

Bedradingsset constante plus L105EAJ302 

31 Aluminium dakdragerset E365ESG000 

32 Dakkoffer Zwart SEAFYA8000  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
33 Dakkoffer Zilver SEAFYA8100  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
34 Dakkoffer (sportief) Zwart SEAFVA8001  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
35 Dakkoffer (sportief) Zilver SEAFVA8200  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
36 Kanodragerset SETHAL7000  Dakdragerset benodigd. 
37 Skidragerset (max 4 sets) SETHAL7100  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
38 Skidragerset (max 6 sets) SETHAL7200  Te gebruiken i.c.m. aluminium dakdragerset.
39 Fietsdrager trekhaak (E-bike) SETHYA7000  Trekhaak noodzakelijk. Max. last: 1 fiets 30kg, 2 fietsen 54kg.
40 Fietsdrager (basis) E365ESG100  Dakdragerset benodigd. Max last 17kg.
41 Fietsdrager (premium) SETHYA7100  Dakdragerset benodigd. Max last 20kg.
42 Fietsdrager trekhaak (2 fietsen) E365EFJ200  Trekhaak noodzakelijk. Max last 1 fiets 20kg - 2 fietsen 36kg.
43 Fietsdrager trekhaak (3 fietsen) E365EFJ400  Trekhaak noodzakelijk. Max last 1 fiets 20kg - 3 fietsen 45kg.
44 Mattenset premium J505ESG200  Voor- en achterset.
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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.

:Geschikt voor  :Volgens de voertuig specificatie  −:Standaard uitrusting  :Niet geschikt

Nr. Omschrijving Artikelnummer

MODEL

NoteBenzine

2.0i-S
45 Mattenset standaard J505ESG100  Voor- en achterset.
46 Rubber mattenset  Voor J505ESG010  In combinatie met Rubber mattenset Achter.
47 Rubber mattenset Achter J505ESG020  In combinatie met Rubber mattenset Voor.
48 Zijdorpel beschermplaat (roestvrij staal) E101CSG500  Voor- en achterset.
49 Zijdorpel beschermplaat E105ESG000  Voor set. Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.
50 Chrome rand bekerhouder J205ESG000  Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.
51 Asbak (in bekerhouder) F6010AG000 

52 Zonwering (achterklep) F505ESG000 

53 Zonwering (achter zijkant) F505ESG100  Set van 4 stuks.
54 Beschermfolie achterbumper E775ESG100 

55 Achterbumper beschermplaat (kunststof) E775ESG000 

56 Achterbumper beschermplaat (staal) E7710SG000 

57 Bagagemat met hoge rand J515ESG100  Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met SENSG1000Niet in combinatie met Hondenrek (G/M).
58 Bagagemat J515ESG000  Aanbevolen om te gebruiken in combinatie met SENSG1000

Anti-slip mat SENLSG1000 

59 Bescherming achterzijde achterbank J515ESG200  In combinatie met de bagagemat. Check de toepassingsmogelijkheden bij uw dealer. 
60 Bagagenet (rugleuning achterbank) F551SSG021 

61 Bagagenet (achterklep) F551SSG000 

62 Bagagenet (zijkant) F551SSG011  Set van 2 stuks.
63 Bagagenet (vloer) F5510SC000 

64 Opruimbox bagageruimte SECMYA1000 

65 Hondenrek (K/M) F555ESG000  Check the toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.
66 Hondenrek (G/M) F555ESG100  Check the toepassingsmogelijkheden bij uw dealer.  Niet in combinatie met bagagemat met hoge rand.
67 Kleerhanger SERAYA1000 

68 Navigation System SEALFJ6600  Niet in combinatie met Harman Kardon audio.
69 OE navigation with DAB 86471SG480  GPS antenne benodigd.

GPS antenne 86277SG110 

70 Interieur verlichting blauw H701SFJ001 

71 Welkomsverlichting H461CSG000E  Set van 2 stuks.
72 Automatisch inklapbare spiegels SEECAL3100 

73 Sound Upgrade System SECNYA6001  Niet voor voertuigen met Harman Kardon audio.

74
Ultrasone parkeerhulp (voor) H485ESG100 

Ultrasone parkeerhulp (voor) H485ESG200 

Ultrasone parkeerhulp (achter) H485ESG000 

75 Kinderzitje SUBARU Baby Safe Plus F410EYA105 

76 Kinderzitje SUBARU Baby Safe Plus platform F410EYA900 

77 Kinderzitje SUBARU DUO plus F410EYA003 

78 Kinderzitje SUBARU KID F410EYA216 

79 Kinderzitje SUBARU KIDFIX XP F410EYA230 

80 Green cabin interieurfilter SEDNFJ9000 

81 Oplaadbare zaklantaarn SESGFL1000 

82 Sigaretten aansteker kit H6710SG000 

83 Reservelampenset SEHASG8020 

84 Interieur LED lampjes SEHAFL1000 

85 Banden reparatieset SETSYA4001 
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