
SUZUKI
JIMNY
Bijgewerkt per 3 februari 2022

PRIJZEN & SPECIFICATIES

Prijzen per 3 februari 2022



White (26U)

Medium Gray (ZVL)

Silky Silver Metallic (Z2S)

Jungle Green (ZZC)

Brisk Blue Metallic & Blueish Black Pearl (CZW)

Blueish Black Pearl (ZJ3)

Chiffon Ivory Metallic & Blueish Black Pearl (2BW)Kinetic Yellow & Blueish Black Pearl (DG5)

Maak je keuze uit de 8 kleurmoge lijk heden 

die voor de Jimny leverbaar zijn. Wil je  

echt opvallen? Dan kies je voor één van  

de 3 two-tone kleurcombinaties.

KLEUREN

Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van de werkelijkheid.



Adviesprijs  
excl. BTW,  
incl. BPM

Netto catalogus-
prijs excl. BTW,  

excl. BPM
Bedrag
BPM

Bedrag
BTW

Adviesprijs  
incl. BTW & 

BPM kW (pk)
CO2-

uitstoot Bijtelling Energie label

SELECT

1.5 AllGrip Pro € 30.300,- € 16.575,- € 13.725,- € 3.480,75 € 33.780,75 75 (102) 173 22 % G

OPTIES

Metaalkleur, pareleffect of speciale kleur € 455,- - € 95,55 € 550,55

Metaalkleur, pareleffect of speciale kleur in two-tone € 700,- - € 147,00 € 847,00

PRIJZEN SUZUKI JIMNY PROFESSIONAL

De adviesprijs is exclusief € 800,- aan kosten rijklaar maken. Deze bestaan uit: 
€ 723,45 voor afleverbeurt, inclusief € 30,00 brandstof, poetsen en reinigen, 
mattenset, schadehulpset, kenteken en transportkosten, € 40,80 leges, € 10,75 
registratiekosten en € 25,- recyclingbijdrage. De adviesprijs is inclusief zes jaar 
garantie met een maximum van 150.000 kilometer (wat het eerste wordt bereikt), 
drie jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie conform onze bepalingen. De 
adviesprijs incl. BTW & BPM is het bedrag waarover de fiscale bijtelling voor een 
zakelijk rijder wordt berekend.

Op grond van Europese en Nederlandse Conformity of Production-regelgeving 
dient een nieuwe auto in de staat die de Certificate of Conformity beschrijft een 
afgeronde kentekenregistratie (1B) te krijgen. Pas daarna mag de auto worden 
aangepast, en zaken aan/op de auto worden gemonteerd. Op basis van de 
door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft de Jimny Professional 
een op een personenwagen-CO2 gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds 
verrekend. Het definitieve BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op het moment van 
tenaamstelling van het kenteken deel 1B en is gebaseerd op de op dat moment 
geldende netto catalogusprijzen en emissiecijfers. Het BPM-bedrag in deze 
prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij de datum van deze prijslijst 
en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen derhalve geen rechten ontleend 
worden. Alle genoemde bedragen zijn geldig voor levering af-importeur inclusief 
anticorrosiebehandeling af-fabriek.

De consumentenprijzen voor dealeropties zijn van toepassing op nieuwe 
auto’s bij montage na aanvraag kenteken deel 1A.

PRIJZEN PER 3 FEBRUARI 2022.
BIJGEWERKT PER 3 FEBRUARI 2022.

SUZUKI PRIVATE LEASE. 
GEEN FINANCIËLE  
VERRASSINGEN.  
WEL ZO MAKKELIJK.

PRIVATE LEASE 
Voor een vast bedrag per maand rijd 
je compleet zorgeloos in een nieuwe 
Suzuki. Alles is inbegrepen en wordt voor je 
geregeld. Je betaalt alleen nog de brandstof, zodat 
je in alle rust kunt genieten van je nieuwe Suzuki. 
Wel zo makkelijk.

Kijk op suzuki.nl voor de actuele leasetarieven.

DE VOORDELEN
VAN PRIVATE LEASE

  Snel geregeld, snel op weg

  Ongelimiteerd aantal bestuurders

  Verlaag maandbedrag door inruilen

  Eigen Risico nooit omhoog



STANDAARD UITRUSTING:

COMFORT

 • Airconditioning (handbediend)

 • Centrale deurvergrendeling (incl. achterklep) met 

afstandsbediening

 • Cruise control met bedieningstoetsen op het stuur

 • Elektrisch bedienbare ramen

 • Elektrische stuurbekrachtiging

 • Elektrisch verstelbare buitenspiegels

 • Koplampbedieningshendel met stand 'auto' 

 • Koplampen met 'high beam assist'  

 • Pollenfilter

 • Suzuki Audio Systeem:

 • Bedieningstoetsen op het stuurwiel

 • Bluetooth® handsfree audio-technologie*

 • Cd-/mp3-speler

 • DAB+ radio

 • Luidsprekers vóór (2) 

 • USB-aansluiting 

INSTRUMENTENPANEEL

 • 3-spaaks stuurwiel

 • Advanced multi-informatie LCD-display 

geïntegreerd in dashboard, met: digitale klok, 

buitentemperatuurmeter, brandstofverbruik (actueel 

en gemiddeld), afstand tot lege brandstoftank, 

versnellingsindicator en gemiddelde snelheid

 • Contactsleutelalarm

 • Dagteller

 • In hoogte verstelbaar stuurwiel

 • Signaal vergeten verlichting

 • Toerenteller

 • Waarschuwingslampje en signaal 

veiligheidsgordel bestuurder en passagier

 • Waarschuwingslampje laag brandstofniveau

 • Waarschuwingslampje open deur  

INTERIEUR

 • 12-voltaansluiting

 • Antiverblindingsstand achteruitkijkspiegel

 • Beker-/fleshouder tussen de stoelen (2)

 • Bekleding deurpanelen zwart

 • Bekleding stoelen stof zwart 

 • Coating achterzijde stoelleuningen en 

bagageruimtevloer voor eenvoudige 

vuilverwijdering

 • Deurgrepen interieur chrome

 • Handgreep (passagier)

 • Handgreep centraal op het dashboard 

passagierszijde

 • Handremknop chrome

 • In hoogte verstelbare hoofdsteunen (2) 

 • In- uitstapmechanisme (passagierszijde) 

 • Interieurverlichting, drie standen

 • Opbergvak tussen de stoelen

 • Opbergvak in portieren

 • Scheidingswand bagageruimte 

 • Separate versnellingspook voor inschakeling 

hoge of lage gearing

 • Sjorogen bagageruimte

 • Stoelverwarming

 • Uitstroomopening verwarming onder de stoelen

 • Van binnenuit te ontgrendelen brandstofklepje

 • Versnellingspookknop chrome

 • Vloerbedekking stof

 • Zonneklep (bestuurder & passagier)

BAGAGERUIMTE 

 • 12-voltaansluiting

 • Bagageruimteverlichting, drie standen

 • Scheidingswand achter de voorstoelen tot aan 

het plafond

 • Volledig vlakke laadvloer

EXTERIEUR

 • 15" stalen velgen 

 • Achterruitwisser (1 stand) en wasinstallatie

 • Bodykit (spatbordverbreders en dorpelranden 

zwart)

 • Buitenspiegels zwart

 • Bumpers zwart

 • Grille zwart, verticaal ontwerp

 • Groengetint glas

 • Ruitenwissers voorruit (2 standen + variabele 

interval) en wasinstallatie

VEILIGHEID

 • ABS met EBD (elektronische remkrachtverdeling)

 • Achterruitverwarming

 • Bandenspanningsindicator TPMS (Tyre Pressure 

Monitoring System)

 • BAS (Brake Assistent System/Remassistent)

 • Continue koplampverlichting (DRL) 

 • Driepuntsveiligheidsgordels (2)

SELECT



* Bluetooth® is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
** ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG.

 • eCall System

 • ESP® (Electronic Stability Program = Traction en 

Stability Control)**

 • Hill-Descent Control 

 • Hill-Hold Control 

 • Hoog geplaatst remlicht 

 • ISOFIX-bevestigingssysteem kinderzitjes (2)

 • Koplampen met handbediend regelbaar 

lichthoogteniveau

 • Koplampen met multireflector halogeen 

 • Mistlamp achter

 • Mistlampen vóór

 • Noodstopsignaal

 • Pedaalontkoppelingsmechanisme (rempedaal & 

koppelingspedaal)

 • Reservewiel 195/80R15, staal

 • Reservewielcover zwart

 • Speed Limiter met stuurwielbediening

 • SRS-airbags: bestuurder en passagier  

(passagier uitschakelbaar)

 • Stalen balken in portieren

 • Startonderbreker 

 • Suzuki Safety System: Dual Sensor Brake 

Support (DSBS), High Beam Assist, Lane 

Departure Warning, Traffic Sign Recognition en 

Vehicle Sway Warning

 • Vrijloop sleutelcilinders vóór





1.5 AllGrip Pro

MOTOR
Type K15B
Aantal cilinders 4
Aantal kleppen 16
Cilinderinhoud cm3 1.462
Boring x slag mm 74,0 x 85,0
Compressieverhouding 10
Brandstofsysteem Benzine, multipoint-injectie
Brandstof E5/E10 RON 95
Max. vermogen kW (pk) / t.p.m. 75 (102) / 6.000
Max. koppel Nm / t.p.m. 130 / 4.000
Topsnelheid km/u 145
Acceleratie 0-100 km/u sec. 9,5
Engine Auto Stop Start System (EASSS) Nee

TRANSMISSIE
Aandrijving 4WD (AllGrip Pro)
Type transmissie 1 Handgeschakeld
Aantal versnellingen 5
Overbrengingsverhouding: 1 4,425

2 2,304
3 1,674
4 1,190
5 1,000

achteruit 5,151
Eindoverbrengingsverhouding 4,090
Tussenbak overbrengingsverhouding: hoog 1,000

laag 2,002

MATEN
Lengte (voorbumper tot en met achterbumper) mm 3.480
Lengte (voorbumper tot en met reservewielhouder) mm 3.645
Breedte mm 1.645
Hoogte mm 1.720
Wielbasis mm 2.250
Spoorbreedte voor mm 1.395
Spoorbreedte achter mm 1.405
Bodemspeling mm 210
Draaicirkel m 9,8
Aanloophoek º 36
Overklimhoek º 27
Afloophoek º 48
Inhoud bagageruimte, max. volume (fabrieksopgave) l 863
Aantal zitplaatsen 2
Aantal deuren 3
Inhoud brandstoftank l 40

GEWICHTEN       
Massa rijklaar kg 1.165
Leeg gewicht (t.b.v. wegenbelasting) kg 1.065
Max. toelaatbaar gewicht kg 1.435
Max. aanhangwagengewicht ongeremd kg 350
Max. aanhangwagengewicht geremd kg 1.300
Kogeldruk kg 75

BRANDSTOFVERBRUIK* VOLGENS WLTP (WORLDWIDE HARMONIZED LIGHT-DUTY VEHICLES TEST PROCEDURE)  
Richtlijn brandstofverbruik EC 2018/1832AP

Stad (low) l/100 km 8,1
Buitenweg (medium/high/extra high) l/100 km 6,7 / 6,8 / 8,9

Gemiddeld l/100 km 7,7
Gemiddeld km/l 13,0

Voldoet aan EU-emissienorm Euro 6d-ISC-FCM
CO2-uitstoot g/km 173

CHASSIS
Stuurinrichting Kogelkringloop
Wielophanging voor 3-punts starre as met schroefveren
Wielophanging achter 3-punts starre as met schroefveren
Remmen voor Schijven
Remmen achter Trommels
Bandenmaat** 195/80R15 96S

* Het hier genoemde brandstofverbruik en de emissie 
is gemeten op basis van de in de specificatie genoemde 
Europese testmethode. Deze test werd uitgevoerd onder 
in Europese richtlijnen voorgeschreven testcondities. 
Het praktijkverbruik kan daarom afwijken, want het is 
onder meer sterk afhankelijk van het rijgedrag en de 
rijomstandigheden (zoals weersomstandigheden, belading, 
bandenspanning, stroomgebruikers en het wegdek).

** In onze Samenstellen-configurator op de website tref je 
de bandenlabels aan van de door jou gewenste configuratie 
bij specificaties.

N.B. De Jimny-motoren zijn niet geschikt voor toepassing 
van LPG.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES



BA

D

F

C

E

EXTERIEUR

Stootlijstset, zwart (A)

990E0-78R07-000 € 114,30

Stootlijstset, breed (C)

77500-78R00-000 € 251,12

Suzuki S-logo striping, wit of rood

990E0-78R96-XXX € 239,27

Zijskirts (B)

99112-78R10-000 € 614,75

Skidplate vóór

99115-78R10-000 € 633,11

Grille 'Suzuki' voorzijde (F)

9911C-78R00-ZSC € 299,11

Zijruit spoilerset, voor (D)

99120-78R11-000 € 79,35

Sierring portiergreep

99126-78R00-000 € 97,82

Reservewielcover in zwart, met RVS ring (G)

990E0-78R13-000 € 306,23

Sidesteps, aluminium

93605-78R10-SRB € 630,43

Robuust uitlaatsierstuk

14630-86R00-000 € 99,00

LED duo mistlamp en dagrijverlichting

990E0-78RMI-DUO € 300,37

Genoemde accessoireprijzen zijn inclusief BTW en 

montage.

ACCESSOIRES

PRIJZEN PER 1 NOVEMBER 2021.
BIJGEWERKT PER 1 NOVEMBER 2021.
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VELGEN & WIELEN

Wielslotset bouten 'Sicurit'

990E0-59J49-000 € 79,35

Lichtmetalen velg, 5,5J x 15" (set van 4)

43210-78R90-000 € 598,97

Ventieldopset, 2 sets van 2 (E)

990E0-19069-SET € 19,89

Winterbandenset met 16" stalen velgen en 
bandenspanningsensoren

43210-81A25-YO0 € 1.059,00

INTERIEUR

Sport-pookknop, zilverkleur (H)

28113-77R20-000 € 179,00

Zonweringset

990E0-78R20-000 € 169,00

Ventilatiesierringen in Hagane zilver of Satijn zilver (I)

99233-78R00-XXX € 118,99

Lederen bekleding zwart met stiksels

88500-A6G00-BG0 € 1.149,00

Lederen bekleding speciaal (L)

88500-A6G00-CY0 € 1.298,98

COMFORT

Aansteker

39400-59J00-000 € 21,14

Regensensor

990E0-65J81-035 € 321,13

Rokersset (K)

990E0-68P00-SMK € 82,13

Montageset luidspreker, achter

990E0-78R50-SET € 188,95

Werklicht, LED (J)

990E0-78R46-000 € 359,01

Parkeersensoren, achter

990E0-78R53-000 € 279,15

Zaklamp, LED

990F0-JYLED-000 € 138,61

2-DIN sierlijstrand

99140-78R00-000 € 183,91



BAGAGE & TRANSPORT

Allesdrager (O)

78901-78R10-000 € 299,00

Opbergtas allesdrager

990E0-79J91-000 € 24,50

Adapter, 13- of 7-polig

93635-76800-900 € 18,15

Trekhaak, afneembaar Jimny (Q)

9927D-78R00-000 € 505,44

Trekhaak afneembaar Jimny (Brink)

93630-61300-BMA € 573,32

Trekhaakkabelset, 7-polig Jimny

990E0-78R64-000 € 199,01

Trekhaakkabelset, 13-polig Jimny

990E0-78R65-000 € 249,18

Dakmand voor op de dakdrager (M)

99177-78R00-000 € 499,00

Dakdragermodule, surfplank 

99179-78R00-000 € 150,68

Dakmand Canyon XT (P)

990E0-62R42-000 € 379,56

Fietsdrager (aluminium) voor 2 fietsen (R)

990E0-59J22-000 € 499,00

BESCHERMING & VEILIGHEID

Mattenset Jimny, luxe (MT) (N)

75901-77R80-000 € 101,37

Mattenset Jimny 'ECO'

75901-78R01-000 € 71,93

N

PO

Q R S T

Mattenset Jimny, luxe, A/T

75901-77R90-000 € 97,88

Mattenset Jimny, standaard, A/T

75911-78R11-000 € 70,37

Mattenset rubber, Jimny (MT)

75901-78R61-000 € 82,23

Spatlappenset rubber vóór, zwart of rood

99118-78R00-XXX € 142,04

Spatlappenset rubber achter, zwart of rood

99118-78R10-XXX € 142,04

Beschermplaat, voor differentieel (S)

9912J-78R31-000 € 513,28

Beschermplaat, achter differentieel

9912J-78R41-000 € 513,28

Lakstift, non-metallic

99000-10315-XXX € 9,00

Lakstift, metallic

99000-10415-XXX € 11,00

Suzuki-veiligheidstas

990E0-61M79-000 € 26,00

Gevarendriehoek

00019-10460-000 € 10,29

Suzuki Glasscoat-premiumpakket

P8001-ZILVE-SGC € 349,00

Beschermhoes voor de achterbank

990E0-78R44-000 € 79,00

Bagage tray mat (T)

99150-78R60-000 € 177,88

M





Hiermee komen alle voorgaande Jimny prijs- & specificatie lijsten te vervallen. De modellen in deze prijslijst zouden kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. B.V. NIMAG heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging de constructie 
en uitvoering van de producten te mogen wijzigen. Ze zijn ook niet verplicht om eerder geleverde producten gelijktijdig te veranderen. Deze prijslijst is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. 
De importeur heeft het recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. Elke nieuwe Suzuki wordt standaard geleverd met één jaar gratis Suzuki Mobiliteit Service. © 2022 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder 
schriftelijke toestemming van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen, van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook.

Importeur: B.V. NIMAG – Postbus 77 – 4130 EB Vianen

Suzuki Klantenservice   T 0800 - 4789854     (0800 - 4SUZUKI)

(gratis, op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur) E klantenservice@suzuki.nl

suzuki.nl/auto

facebook.com/suzukinederland.nl

youtube.com/suzukinederland.nl

instagram.com/suzukinl


