
MODELL

Bränsledeklaration 
enligt WLTP Skatt år 1-3

(per år)
Skatt år 4- 

(per år)

Rek. cirka- 
pris 

(inkl. moms)
PL / mån Billån / mån

Bl. körning  
l / 100 km

CO2 g / km

VITARA HYBRID

1.4T 129 hk Hybrid AllGrip 4x4 Select 5,9 132 6.634 kr 822 kr 289.900 kr 4.045 kr 2.767 kr

1.4T 129 hk Inclusive Hybrid 
AllGrip 4x4 Select

5,9 132 6.634 kr 822 kr 314.900 kr 4.356 kr 3.006 kr

VITARA FULLHYBRID

1.5 HEV AGS AllGrip 4x4 Select 5,8 130 6.634 kr 822 kr 329.900 kr 4.545 kr 3.149 kr

1.5 HEV AGS AllGrip 4x4 Inclusive 5,8 130 6.634 kr 822 kr 354.900 kr 4.856 kr 3.387 kr

TILLVAL

Metallic 6.500 kr 141 kr 62 kr

Tvåtons solid 7.500 kr 192 kr 72 kr

Tvåtons metallic 7.900 kr 184 kr 75 kr

Priserna ska endast uppfattas som en indikator av prisnivån. Varje återförsäljare äger rätt att fritt sätta sina egna priser.

Från och med 2020-01-01 gäller WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) som mäter fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.

Villkor privatleasing 
Suzuki privatleasing, 0:- kontant, 36 mån, max 1000 mil/år, 3000 mil under leasingperioden, garanterat restvärde, rörlig ränta. Onormalt slitage debiteras utöver 
leasingavgiften. Serviceavtal ingår. Kostnader för skatt, försäkring, vinterhjul och eventuella tillval tillkommer. Uppläggningsavgift med 695:-, samt 60:- för aviavgift 
och e-faktura eller 39:- för autogiro tillkommer. Leasingavgiften kan komma att ändras t. ex. om räntan för leasegivarens refinansiering eller dess upplåningskostnader 
förändras, se vidare leasingavtalet och dess allmänna villkor. Lokala avvikelser kan förekomma.

Billån
Suzuki finansiering via avbetalning baseras på 30% kontantinsats med rörlig ränta för närvarande 7,89% och en avbetalningstid på 36 månader. Kontantinsatsen
baseras på 30% av bilens värde samt eventuella tillbehörs värde. 3 månaders fritt låneskydd ingår. 50% restskuld. Exempel effektivränta 8,79% vid köp av bil för
289.900 kr. Effektivräntan kan komma att variera beroende på bilens pris och baseras på aktuell räntekostnad samt uppläggningsavgift, med 695:-, samt 60:- för
aviavgift och e-faktura eller 39:- för autogiro. Månadskostnaden bygger på kontantpriset. Lokala avvikelser kan förekomma.
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