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HÃY ĐỂ FORESTER
THỂ HIỆN PHONG CÁCH CỦA RIÊNG BẠN 

Hãy nâng cấp chiếc SUV xuất sắc của bạn với những phụ kiện 
thời thượng nhất, đồng hành cùng bạn trên những hành trình 

khám phá tuyệt vời mọi lúc mọi nơi. 
Hãy lựa chọn những phụ kiện được thiết kế cũng như chế tạo 
riêng cho dòng xe Forester và trải nghiệm theo phong cách 

của riêng bạn!

SẴN SÀNG CHO NHỮNG
HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ MỚI



1
2

Bạc Đen

NGOẠI THẤT

ỐP HƯỚNG GIÓ PHÍA DƯỚI CỬA SAU
12.000.000 VND ST96030SE150

ỐP HƯỚNG GIÓ CẢN SAU 
16.000.000 VND ST96031SE000

ỐP BẢO VỆ TAY NẮM CỬA (Bộ 4 cái)
2.000.000 VND ST91099ST080

PHỤ KIỆN CẢI THIỆN VẬN HÀNH

ỐP HƯỚNG GIÓ DƯỚI CẢN TRƯỚC 1
12.000.000 VND ST96020SE010

Ốp hướng gió giúp phân tán luồng gió từ phía trước sang 
hai bên hông xe làm tăng cường ổn định thân xe. Đồng 
thời giúp kiểm soát luồng gió và tránh nguy cơ mất độ bám 
đường của xe bằng cách phân tán luồng gió thoát ra phía 
sau xe.

Giúp định hướng luồng gió dọc 
thân xe từ trước đến sau, nhằm 
nâng cao sự ổn định thân xe. Đồng 
thời tăng cường bảo vệ cho thân 
xe khỏi những hư hỏng không 
đáng có do bị sỏi đá hay các tác 
nhân nhỏ khác văng vào xe.

Giúp định hướng luồng gió từ trước 
ra sau xe bằng cách hướng gió về 
phía cuối xe.  Đồng thời triệt tiêu 
các luồng khí nhiễu loạn xung 
quanh cản sau, nhằm tăng cường sự 
ổn định khi vận hành và cải thiện sự 
êm ái cho hành khách trên xe.

Phụ kiện có thiết kế khí động học giúp định hướng 
luồng gió từ phía trước ra phía sau, định hướng cho 
luồng gió đi dưới thân xe, nguyên nhân chính của 
việc giảm độ bám đường. 
Đem đến sự ổn định cho thân xe và giúp bạn thoải 
mái hơn khi lái xe.

Ốp bảo vệ tay nắm cửa có vân carbon giúp tránh 
trầy xước và dấu vân tay để lại khi đóng mở cửa xe. 
Được thiết kế dành riêng cho tay nắm cửa theo xe, 
ngoài tính năng bảo vệ cho hõm tay nắm, còn làm 
cho về bề ngoài xe trông cá tính và thể thao hơn.

NÚT BẤM KHỞI ĐỘNG STI
1.200.000 VND ST83031ST050A

Nút bấm khởi động dành riêng cho dòng xe sử dụng chìa 
khoá thông minh. Logo STI thiết kế trên nền màu đỏ tạo 
nét cá tính và thể thao cho nội thất của xe.

TAY NẮM CẦN SỐ STI 
7.500.000 VND C1010SJ000

Tay nắm cần số được bọc da “Kipskin” tuyệt phẩm cùng với 
logo STI được thêu bằng chỉ đỏ. Xung quanh được bọc da 
Kipskin họa tiết đục lỗ mang đến cá tính thể thao, cùng 
màu đen piano đem đến sự sang trọng.

ỐP HƯỚNG GIÓ DƯỚI BÊN CỬA
19.000.000 VND ST96030SE000

Ốp hướng gió giúp phân tán luồng gió cả hai bên phía 
trước xe nhằm cải thiện độ ổn định khi vận hành. Đồng thời 
giúp kiểm soát luồng gió di chuyển và nhanh chóng đẩy 
thoát ra phần phía sau xe.

ỐP HƯỚNG GIÓ HAI BÊN PHÍA TRƯỚC 2
16.000.000 VND ST96020SE020

NỘI THẤT



MÂM (VÀNH) XE

LỌC NHỚT
1.500.000 VND ST15208ST010

Lọc nhớt giúp sự trao đổi quá trình lọc tăng lên 15% so với tiêu 
chuẩn. Với chất liệu hiệu suất cao, lọc nhớt này giúp giữ lại nhiều 
carbon hơn, giảm 10% sự tiêu hao áp lực. Hoàn toàn phù hợp với các 
loại nhớt cao cấp, đồng thời đem lại hiệu suất cao và ổn định trong 
điều kiện vận hành bình thường hay trên những cung đường khắc 
nghiệt. 

THANH GIA CỐ PHUỘC TRƯỚC 
14.000.000 VND  E4010FL000

Thanh Strutbar với thiết kế mới – ngăn đôi thanh nhôm trụ ở giữa bằng 
khớp bi. Sự kết nối linh hoạt giữa bên trái và phải của thanh Strutbar sinh ra 
khả năng tự điều chỉnh lực căn dọc như lực bám đường khi di chuyển nhằm 
tạo ra sự thoải mái khi vận hành qua những khúc ngoặc quanh co. Gia tăng 
khả năng vận hành khi vào góc cua, sự ổn định trên đường thẳng, tăng 
thêm sự thoải mái cho người lái.

CHO ĐỘNG CƠ

NẮP TRANG TRÍ HỢP KIM NHÔM LỌC NHỚT LOGO STI 
3.200.000 VND ST15257ZR010

Ốp trang trí nắp trên lọc nhớt được chế tạo bằng phương thức đổ khuôn nhôm 
chắc chắn đi cùng với ốp nhựa cách điệu ở phía trên. Hình dáng của nắp được 
thiết kế đặc biệt dễ thao tác ngay cả khi sử dụng găng tay. Nắp nhôm bạc đi với 
nắp chụp nhựa logo STI được dập nổi trên nền màu đỏ mang đến cảm giác khác 
biệt cho khoang động cơ.

BỘ NÚM BẢO VỆ ỐC BÁNH XE
MÀU ĐEN
8.000.000 VND ST28170ST020

NẮP ĐẬY VAN VÒI BÁNH XE LOGO STI (Bộ 4 cái)
500.000 VND ST28102ST030A

8.000.000 VND ST28170ST000

BỘ NÚM CHỤP BẢO VỆ ỐC 
BÁNH XE MÀU XANH 

9.000.000 VND ST28170ST010

BỘ NÚM CHỤP BẢO VỆ ỐC 
BÁNH XE MÀU VÀNG 

DÀNH CHO MÂM 

Nắp chụp van vòi siêu nhẹ với thiết kế chống trượt độc đáo được gia công từ hợp 
kim nhôm. Bề mặt được phủ nhôm bạc bằng công nghệ hiện đại, gia tăng khả năng 
chống chọi với thời tiết và màu sắc thiết kế hài hòa với mâm xe. Đầu nắp chụp được 
chế tác bằng hình lục giác với logo STI dập nổi màu đỏ nổi bật.

Bộ núm chụp ốc bánh 
xe với 3 kết cấu. Sản 
phẩm được mạ 3 lớp 
với bề mặt chống ăn 
mòn đặc biệt. Núm 
chụp chống trộm được 
thiết kế sắc sảo với logo 
STI khắc laser trên bề 
mặt. Chỉ có thể tháo lắp 
loại núm chụp này bằng 
dụng cụ chuyên dụng.

THANH KẸP BÌNH ẮC QUY STI
500.000 VND ST82182ST000A

Kẹp giữ bình ắc quy độc quyền giúp gợi nhớ đến 
thanh Strutbar đặc trưng của STI, gây sự thu hút 
mạnh mẽ cho khoang động cơ, không những thế, 
còn giúp bình ắc quy kích thước lớn được cố định 
một cách chắc chắn.

*Tương thích với các loại bình ắc quy kí tự thứ 3 trên 
chủng loại là “D”

BỘ NÚM BẢO VỆ ỐC BÁNH XE LOGO STI 
14.000.000 VND ST28170ST060

Bộ sản phẩm gồm 16 taquet vặn và 4 taquet khoá. Đảm bảo an toàn với cơ chế khoá 
tin cậy. Được mạ chrome và nickel 3 lớp chống rỉ sét. Đi kèm với bộ dụng cụ chuyện 
dụng từ McGuard. Kích thước 12 x 1.25mm

Mâm đúc hợp kim nhôm được chế tác bởi công nghệ phay tiện ly tâm để tạo ra hình dáng đặc trưng. Giúp giảm trọng lượng cho 
mâm nhưng không làm giảm đi độ chịu lực. Thiết kế đặc biệt phù hợp cho dòng xe Forester về cả hình dáng và màu sơn.

MÂM XE 18 INCH MÀU BẠC 
20.000.000 VND B3110SJ000

MÂM XE 18 INCH MÀU ĐEN 
20.000.000 VND B3110SJ020

MÂM XE 17 INCH MÀU BẠC, XÁM ĐEN
19.000.000 VND B3110SJ100/110/120

NẮP ĐẬY KÉT NƯỚC CHỊU ÁP SUẤT CAO CÓ LOGO STI  
500.000 VND ST4511355010A

Áp suất nén của van được nâng cấp lên 1.3 bar so với tiêu chuẩn 
thông thường là 1.1 bar. Hỗ trợ chịu áp lực lớn hơn cho động cơ khi 
quá nhiệt nước làm mát trong lúc hoạt động hiệu suất cao khi xe 
chạy ở chế độ thể thao hay ở các vòng đua khắc nghiệt.
*Khuyến nghị thay thế trên 60,000km



CHẮN BÙN TRƯỚC 
1.300.000 VND J1010SJ001

Chắn bùn giúp bảo vệ bề mặt sơn khỏi 
các tác động từ sỏi hoặc các đất đá từ 
dưới đường văng lên.

CHẮN BÙN SAU 
1.700.000 VND J1010SJ004

NẸP CHE MƯA KHÔNG VIỀN CHROME 

4.000.000 VND F0010SJ000

NGOẠI THẤT

trước sau

Nẹp che mưa bền bỉ vượt trội, chống gãy vỡ với thiết kế độc đáo không làm 
giảm đi tầm nhìn của kính hậu.
Với thiết kế ôm gọn và vuốt nhọn dần theo đường gân nổi ngoài mang lại sự nổi 
bật cho xe.
Đảm bảo tính khí động học hoàn hảo và ngăn cản sự tiếp xúc với nước mưa lên 
cửa kính khi vận hành.

ĐÈN PHÁT QUANG

13.000.000 VND H4610SJ000

ĐÈN LED CỐP SAU

Tuỳ chỉnh nội thất Forester với bộ đèn chiếu sáng 
khoang hành lý ban đêm với ánh sáng đèn LED sắc 
xanh dịu nhẹ.

NẸP CHE MƯA VIỀN CHROME 
5.000.000 VND F0010SJ010

NẸP ỐP THÂN CỬA
24.000.000 VND J1010SJ150

Thiết kế giúp bảo vệ xe tránh khỏi những 
va chạm từ xe đẩy siêu thị, các cánh cửa 
mở, các tác nhân gây trầy xước hay mối 
nguy hại khác trên đường. Màu sắc 
mang lại nét cá tính cho xe.

MẶT CA-LĂNG MẠ CHROME CAO CẤP  
9.500.000 VND J1010SJ100

Nếu không đủ không khí làm mát, xe của 
bạn có nguy cơ bị quá nhiệt. Lưới tản 
nhiệt mạ chrome phía trước xe là yếu tố 
quan trọng giúp cho việc làm mát động 
cơ, đặc biệt là két nước. Với thiết kế 
mang đến diện mạo cá tính đặc biệt cho 
xe.

ỐP BẢO VỆ CẢN SAU 
16.000.000 VND E5510SJ000

Ốp cản sau giúp bảo vệ cho phần dưới 
của cản sau đồng thời đem với điểm 
nhấn cách điệu mang đến nét độc đáo 
cho xe.

VIỀN BẢO VỆ CẠNH CỬA
1.000.000 VND F0070YA001

Giúp chống trầy cho phần cạnh hông 
cửa và tăng thêm vẻ thẩm mỹ.

DECAL MÂM XE 
6.000.000 VND J1210SJ000

Với hoạ tiết mang sắc màu cá tính. Decal 
mâm xe được thiết kế riêng cho dòng 
Forester giúp tôn lên dáng vẻ thể thao 
vốn có của xe.



6.000.000 VND E1010SJ010

ỐP TRANG TRÍ BỆ BƯỚC (Bộ 2 bên)

Ốp trang trí bệ bước trong xe bằng Inox được thiết kế thanh 
lịch với logo Subaru giúp tránh trầy xước.

6.000.000 VND J1310SJ020

ỐP HỘP GÁC TAY

Độ cao được thiết kế tạo sự thoải mái, có thêm đệm tỳ tay làm 
từ chất liệu siêu bền giúp tạo sự thoải mái trong các chuyến đi 
đường dài.

1.000.000 VND H6710AL010
ĐẦU MỒI THUỐC LÁ

Thay thế tẩu sạc, dùng để mồi thuốc lá trên xe.

7.000.000 VND F4110SJ100/100

BỌC GHẾ TRƯỚC/SAU MÀU ĐEN

Tăng vẻ thẩm mỹ và bảo vệ da ghế hành khách.

1.400.000 VND J501ESJ400    

LÓT SÀN CAO SU TRƯỚC

Lót sàn chân bằng cao su giúp dễ dàng vệ sinh và 
tăng vẻ thẩm mỹ.

1.200.000 VND J501ESJ420

LÓT SÀN CAO SU SAU

Giúp chống trầy cho phần cạnh hông 
cửa và tăng thêm vẻ thẩm mỹ.

Với hoạ tiết mang sắc màu cá tính. Decal 
mâm xe được thiết kế riêng cho dòng 
Forester giúp tôn lên dáng vẻ thể thao 
vốn có của xe.

NỘI THẤT

Lót sàn chân bằng cao su giúp dễ dàng vệ sinh và 
tăng vẻ thẩm mỹ.



5.000.000 VND J1310FL400

THÙNG ĐỰNG ĐỒ

Dùng cố định vật dụng cá nhân trong khoang hành lý.

1.000.000 VND F5510SC000

LƯỚI CHẰNG KHOANG HÀNH LÝ 

Lưới để cố định giúp tránh đồ vật va đập trong khi xe di 
chuyển.

4.000.000 VND J5010SJ250

LÓT BẰNG VẢI NỈ

Tăng thêm sự sang trọng và tiện lợi cho khoang hành lý.

6.000.000 VND F4117SJ300

TẤM PHỦ CỐP SAU 

Giúp bảo vệ khoang hành lý và tăng thêm sự tiện dụng cho 
khoang hành khách.

BẰNG NHỰA
4.000.000 VND E7710SJ010

BẰNG INOX
5.000.000 VND E7710SJ000

LÓT SÀN CỐP SAU 
6.000.000 VND J5017SJ400

Lót sàn bền bỉ giúp bảo vệ sàn tránh khỏi bùn đất 
và nước.

NẸP CHỐNG TRẦY CỐP SAU
Tăng tính thể thao và chống trầy xước cản 
sau.

NỘI THẤT- KHOANG HÀNH LÝ




