
Consumenten-
adviesprijs

Fiscale
waarde

Bedrag
BTW

Bedrag
BPM

Netto
catalogusprijs

(excl. BTW  
& BPM) kW/pk

CO2-
uitstoot Bijtelling Energie label

Comfort
 1.2  € 15.899,- € 15.144,- € 2.018,43 € 3.514,- € 9.611,57 66/90 107 22% D

Select
1.2  € 17.399,- € 16.644,- € 2.278,76 € 3.514,- € 10.851,24 66/90 107 22% D
1.2 Auto Gear Shift  € 18.699,- € 17.944,- € 2.458,91 € 3.776,- € 11.709,09 66/90 109 22% D
1.2 AllGrip  € 19.499,- € 18.744,- € 2.393,13 € 4.955,- € 11.395,87 66/90 118 22% E

 Stijl 
1.2 Smart Hybrid € 18.999,- € 18.236,- € 2.759,68 € 2.335,- € 13.141,32 66/90 98 22% C
1.2 Auto Gear Shift € 20.299,- € 19.544,- € 2.736,60 € 3.776,- € 13.031,40 66/90 109 22% D
1.2 Smart Hybrid AllGrip € 20.699,- € 19.936,- € 2.895,57 € 3.252,- € 13.788,43 66/90 105 22% C

Opties
Metaalkleur € 499,- € 499,- € 86,60  -   € 412,40
Metaalkleur Two-tone € 799,- € 799,- €  138,67  -   € 660,33

Suzuki Safety System:
- Dual Camera Brake Support
- Optioneel voor Comfort- & Select-uitvoering

€ 699,- € 699,- € 121,31  -   € 577,69

Dealeropties
Suzuki GEN-3 Glasscoat-basis pakket behandeling1) € 249,-  -   € 43,21  -   € 205,79 

Suzuki GEN-3 Glasscoat- premiumpakket behande-
ling, incl. interieurbehandeling en onderhoudspak-
ket1)

€ 349,-  -   € 60,57  -   € 288,43 

Ruimtebesparend reservewiel met krik 
(T135/90R15) € 329,-  -   € 57,10  -   € 271,90 

Winterbandenset, incl. 4 banden/velgen en TPMS 
(indien van toepassing)2) € 659,-  -   € 114,37  -   € 544,63 

All seasonbanden (4) 175/65R153) € 259,-  -   € 44,95  -   € 214,05 
All seasonbanden (4) 185/55R163) € 339,-  -   € 58,83  -   € 280,17 

Dynamic-pakket (navigatie SD-card, parkeersenso-
ren achter zwart, portierstootlijsten, cruise control 
en lederen stuurwiel)

€ 1.546,-  -   € 268,31  -   € 1.277,69 

Xite-pakket (antraciet skidplate voor & achter, 
dakspoiler in kleur, seatwear en armsteun) € 2.196,-  -   € 381,12  -   € 1.814,88 

Suzuki Extra Garantie4) (12 maanden na fabrieks-
garantie, BTW-vrij) € 292,-  -    -    -    -   

Suzuki Extra Garantie4) (24 maanden na fabrieks-
garantie, BTW-vrij) € 541,-  -    -    -    -   

1) Suzuki GEN-3 Glasscoat is een keiharde, keramische glasscoating die de lak en het glas beschermt tegen invloeden van buitenaf. 5 jaar gegarandeerd. Vraag de dealer naar de tien 
voordelen en gemakken van Suzuki GEN-3 Glasscoat.

2) Prijzen zijn inclusief montage, ventiel en balanceren, exclusief verwijderingsbijdrage. Dealer wordt eigenaar van de originele (nieuwe) banden. Prijzen zijn geldig zolang de voorraad 
strekt.

3) Prijzen zijn inclusief montage, ventiel en balanceren, exclusief verwijderingsbijdrage. Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4) Prijzen garantie inclusief assurantiebelasting. Zie voorwaarden “Extra garantie” op www.suzuki.nl.

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

Adviesprijzen per 1 januari 2019
Bijgewerkt per 1 januari 2019

Prijskaart
Adviesprijzen 
per 1 januari 2019 

Private Lease vanaf 

€ 259,- p/m*

Suzuki Ignis

De Consumentenadviesprijs is inclusief € 755,- aan kosten rijklaar maken. Deze bestaan uit: 
€ 668,40 voor de afleverbeurt (inclusief € 30,- brandstof, poetsen en reinigen, mattenset, 
schade hulpset, kenteken en transportkosten), € 39,- leges, € 10,10 registratiekosten en € 37,50 
recyclingbijdrage. Drie jaar garantie met een maximum van 100.000 kilometer (wat het eerste wordt 
bereikt), drie jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie conform onze bepalingen. De fiscale 
waarde is de adviesprijs exclusief kosten rijklaar maken. De fiscale waarde is het bedrag waarover de 
fiscale bijtelling voor een zakelijk rijder wordt berekend.

Op basis van de door de overheid bepaalde belastingmaatregelen heeft een personenwagen een CO2-
gerelateerde BPM. In deze prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM-bedrag wordt wettelijk bepaald op 
het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A 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 worden ontleend. Alle genoemde bedragen zijn geldig voor levering af-importeur 
inclusief anti-corrosiebehandeling af-fabriek.

* Suzuki Financial Services-leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 48 mnd., 10.000 km/jaar, 
wegenbelasting in provincie Utrecht, (incl. max. bonus/malus of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. 
brandstof • Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, 
wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Meerkilometerprijs varieert 
tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Geldig vanaf 1 januari 2019 
• Toetsing en registratie BKR • Wijzigingen en drukfouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl


