M A Z D A 2

D Y N A M I C +

PRIJZEN EN UITRUSTING
PER 1 JANUARI 2018

HIGHLIGHTS UITRUSTING MAZDA2 DYNAMIC+
ALS TS, PLUS:
■■ Parkeersensoren
■■ 16-inch

■■ LED-mistlampen
■■ Lane

achter

■■ MZD

lichtmetalen velgen Gun Metal
vóór

■■ HMI

Departure Warning (LDW): waarschuwing bij onbedoeld

verlaten van de rijbaan

Commander: gebruiksvriendelijke bediening voor onder

meer audio, telefoon (en navigatie — indien beschikbaar)
■■ CD-/MP3-speler

■■ Haaienvinantenne
■■ 7-inch

Connect: multimedia- en smartphone-connectiviteit met

USB-aansluiting, Bluetooth® en spraakbesturing

■■ Geïntegreerd

met zes speakers

navigatiesysteem (tijdelijk aanbod)

LCD touchscreen kleurenscherm

DYNAMIC+ VOORDEEL € 2.695,ADVIESPRIJS*

FISCALE
WAARDE**

BPMBEDRAG

SKYACTIV-G 90

5MT

17.990

17.100

3.050

OPTIES
bedragen in euro

595

492

Metallic lak Soul Red / Machine Gray

795

657

Tevens inbegrepen in de kosten rijklaar maken zijn de recyclingbijdrage (per 1 januari 1995 is het wettelijk bepaald dat er voor
elke personen- en bedrijfsauto een verwijderingsbijdrage geheven wordt op grond van de Wet Milieubeheer. Deze bedraagt
€ 40,- incl. BTW) en de kentekenkosten (kentekenaanvraag
à € 39,- BTW-vrij en tenaamstelling à € 10,10 BTW-vrij). Het
BPM-bedrag is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bij
kentekentoekenning.

14.050

11.612

ENERGIELABEL

NETTO BIJTELLING
PER MAAND***

C

128

ADVIESPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW

Metallic / Mica lak

* De adviesprijzen zijn inclusief BPM, 21% BTW en kosten rijklaar maken à € 890,-, bij Mazda bestaande uit: transport, aflever-/nulbeurt, kentekenplaten, reinigen en poetsen, mattenset,
reservelampenset, lifehammer, EHBO-kit, gevarendriehoek,
veiligheidshesje en brandstof t.w.v. € 50,-.

NETTO CATALOGUSPRIJS
INCL. BTW
EXCL. BTW

** De fiscale waarde is de adviesprijs exclusief kosten afleverklaar maken, afleverpakket, kentekenkosten en recyclingbijdrage. De fiscale waarde is het bedrag waarover de fiscale bijtelling
voor een zakelijk rijder wordt berekend.
*** Netto bijtellingsbedrag op basis van 40,85% inkomsten
belasting, exclusief opties.
De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mazda behoudt zich
het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties,
uitrusting en prijzen. Vraag uw Mazda-dealer naar de meest
actuele informatie. Fouten voorbehouden. Alle uitvoeringen/
motoriseringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:
www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl
www.youtube.com/mazdanederland
www.instagram.com/mazdanederland

99640300

MAZDA2 DYNAMIC+
bedragen in euro

