Vejledende prisliste

SUZUKI JIMNY Van
Pr. 1. januar 2022

Model

HK/kW

Km/l

CO2
(g/km)

5-man.

102/75

13,0

173

1.230* kr.

5-man.

102/75

13,0

173

1.230* kr.

Træk

Gear

1,5 Active Van AEB

4WD

1,5 Touch Van AEB

4WD

Energimærke

Halvårlig
ejerafgift

Vejledende priser
inkl. leveringsomk.

Benzin AllGrip Pro
199.230 kr.
(169.390 kr.)
204.990 kr.
(174.384 kr.)

Lakeringer
Pearl, specialfarver & metallak
2-farvet lakering, inkl. Metal-tillæg

4.617 kr.
(4.000 kr.)
6.924 kr.
(6.000 kr.)

Alle priser er vejledende pr. 1. januar 2022, ekskl. evt. metallak, men inkl. leveringsomkostninger, som udgør 4180 kr. (3.580 kr. ex moms). Priser anført i parentes er ex. Moms. Km/l og CO2-udledning er i
henhold til den nye, mere restriktive og realistiske WLTP-norm. Det aktuelle brændstofforbrug vil afhænge af den enkeltes kørselsbehov og -måde og kan afvige fra det oplyste.
Det tages forbehold for trykfejl og eventuelle afgiftsændringer. *for privat anvendelse skal der tillægges 3.125 kr. halvårligt. Jimny VAN med papegøjeplader skal tillægges 1.562,50 kr. halvårligt (½ privatanvendelsesafgift af 3.125 kr.). AEB = Automatisk nødbremse. 4WD på Jimny = Allgrip Pro med reduktionsgear.

SUZUKI JIMNY Van
ACTIVE
Sikkerhedsudstyr
Automatisk nødbremse (AEB), kamera & laser
Fodgængergenkendelse
Vognbaneassistent & slingreadvarsel
Skiltegenkendelse
Aut. op- & nedblænding
Tågelygter for & bag
Fører- & passager airbag

Funktionelt udstyr
Aircondition (manuel)
Fartpilot med hastighedsbegrænser
DAB+ radio med CD
Bluetooth - håndfri via rattet
Fjernbetjent centrallås
El-sidespejle
Sædevarme & el-ruder
Servostyring & højdejusterbart rat
Fartpilot med hastighedsbegrænser
Informations display
Hill-hold/ hill-descent control
AllGrip Pro 4WD med reduktionsgear

Ud- og indvendigt udstyr
15” stålfælge > 195/80R15
Reservehjul på bagsmæk med sort del-cover
Sorte skærmkanter & dørhåndtag
12 volt udtag i bagagerum
12-volt udtag i centerkonsol

TOUCH
Sikkerhedsudstyr
Automatisk nødbremse (AEB), kamera & laser
Fodgængergenkendelse
Vognbaneassistent & slingreadvarsel
Skiltegenkendelse
Aut. op- & nedblænding
Tågelygter for & bag
Fører- & passager airbag

Funktionelt udstyr
Aircondition (manuel)
Fartpilot med hastighedsbegrænser
Multimediesystem med 6,95” trykfølsom skærm
FM/DAB+ radio
Android Auto og Apple CarPlay
Bluetooth - håndfri via rattet
Fjernbetjent centrallås
El-sidespejle
Sædevarme & el-ruder
Servostyring & højdejusterbart rat
Fartpilot med hastighedsbegrænser
Informations display
Hill-hold/ hill-descent control
AllGrip Pro 4WD med reduktionsgear

Ud- og indvendigt udstyr
15” stålfælge > 195/80R15
Reservehjul på bagsmæk med sort del-cover
Sorte skærmkanter & dørhåndtag
12 volt udtag i bagagerum
12-volt udtag i centerkonsol

