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Kizashi 4-deurs sedan
CO2

g/km
Energie label 

2013
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% 21.785,12 26.360,00 11.989,00 38.349,00

Kizashi Sport 2.4 i-AWD automaat 191 D 25% 23.823,14 28.826,00 13.173,00 41.999,00

Optie

Metaalkleur (standaard)

Kosten rijklaar maken 690,91 836,00 - 836,00

Suzuki G-3 Glasscoat, inclusief behandeling en onderhoudspakket 
(dealeroptie)* 288,43 349,00 - 349,00

Winterbanden (4) 215/60 R16 inclusief stalen velgen, montage en 
balanceren, exclusief recyclingbijdrage. Zolang de voorraad strekt 
(dealeroptie)

866,94 1.049,00 - 1.049,00

Legeskosten  48,70 - -  48,70 

Recyclingbijdrage 37,19 - -  45,00 

* Suzuki G-3 Glasscoat is een keiharde, keramische glasscoating, die de lak en het glas beschermt tegen invloeden van buitenaf. 5 jaar gegarandeerd. 
Inclusief interieurbehandeling. Vraag uw dealer naar de tien voordelen en gemakken van Suzuki G-3 Glasscoat.

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 omvat de volgende com-
ponenten: transport naar de dealer, nulinspectie inclusief reinigen en poetsen, kentekenplaten, mattenset, schadehulpset, schademapje,  
1 lifehammer en € 30,00 aan brandstof. Elke nieuwe Suzuki wordt standaard geleverd met 1 jaar donateurschap van de Suzuki Rhino Club 
en gratis Suzuki Mobiliteit Service.
De recyclingbijdrage à € 45,00 wordt sinds 1 januari 1995 verplicht in rekening gebracht op grond van Wet Milieu  Beheer. Nieuwe kente-
kens kunnen per 1 januari 1995 alleen nog worden afgegeven nadat aan deze wettelijke plicht is voldaan. De recyclingbijdrage 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 recyclingbijdrage 
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 € 39,00 en Tenaamstellingsbewijs à € 9,70.

B.V. NIMAG, Postbus 77, 4130 EB Vianen (Utrecht) - Telefoon: (0347) 349 749 - Internet: www.suzuki.nl / www.suzukiblog.nl
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