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Kizashi 4-deurs
CO2

g/km
Energie label 

2012
IB- 

bijtelling

Netto 
catalogusprijs (€)

(excl. BTW)
(excl. BPM)

Bruto 
catalogusprijs (€)

(incl. BTW)
(excl. BPM) BPM (€)

Consumentenprijs (€)
(incl. BTW)
(incl. BPM)

Kizashi Sport 2.4 i 183 D 25% 21.194,96 25.222,00 9.322,00 34.544,00

Kizashi Sport 2.4 i-AWD automaat 191 D 25% 23.238,66 27.654,00 11.789,00 39.443,00

Optie

Metaalkleur (standaard)

Kosten rijklaar maken 491,60 585,00 - 585,00

Waxoyl 100+ Car Care-exterieur behandeling (dealeroptie)* 192,44  229,00 -  229,00 

Winterbanden (4) 215/60 R16 inclusief stalen velgen, montage en  
balanceren, exclusief verwijderingsbijdrage. Aflevering vindt plaats in de 
herfst/winter (dealeroptie)

839,50 999,00 - 999,00

Legeskosten  47,25 - -  47,25 

Verwijderingsbijdrage 37,82 - -  45,00 

* De laklaag van de auto krijgt met Waxoyl 100+ een hoogglanzend en moeilijk doordringbaar pantser. Hierdoor is de lak beter bestand tegen allerlei schadelijke invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, zure 
regen, modder, pekel en luchtverontreiniging. Dankzij een grondige behandeling met Waxoyl 100+ ontstaat een lakverzegeling die garandeert dat het exterieur van de auto zijn diepe glans behoudt.

 Belangrijke voordelen van Waxoyl 100+ zijn onder meer:
 - Gedurende 3 jaar gegarandeerd behoud van diepe lakglans.
 - Kleurbehoud van de lak dankzij krachtig UV-filter, met positief effect op inruil- of verkoopwaarde.
 - Besparing van tijd en geld op het reinigen van het exterieur.
 Vraag uw Suzuki-dealer naar de garantievoorwaarden.

De importeur behoudt zich het recht voor zonder nadere  kennisgeving verandering in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. Alle prijzen 
in deze prijslijst vermeld zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor aflevering af importeur. Kosten rijklaar maken bestaat uit transport, ken-
tekenplaten en rijklaar maken (incl. BTW).
De verwijderingsbijdrage à € 45,00 wordt sinds 1 januari 1995 verplicht in rekening gebracht op grond van Wet Milieu  Beheer. Nieuwe 
kentekens kunnen per 1 januari 1995 alleen nog worden afgegeven nadat aan deze wettelijke plicht is voldaan. De verwijderingsbijdrage 
komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI, BOVAG, FOCWA, STIBA en SVR). ARN zamelt 
auto’s aan het einde van de levensduur in voor milieuvriendelijke demontage en her gebruik van de materialen. De wettelijk verplichte 
verwijderingsbijdrage financiert het project en bepaalt in belangrijke mate het succes ten bate van een schoner milieu.
Legeskosten zijn wettelijk bepaald en bestaan uit aanvraag kentekenbewijs Voertuigbewijs à € 38,00 en Tenaamstellingsbewijs à € 9,25.
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