Compleet
anders

Suzuki Baleno Dynamic

De Baleno Dynamic is leverbaar
in de volgende kleuren:

Suzuki presenteert de Baleno Dynamic. Completer kunnen we de Baleno
niet maken. De Baleno Dynamic heeft als basis de al complete Baleno
Exclusive, met onder meer airconditioning, elektrisch bedienbare ramen
vóór en centrale portiervergrendeling met afstandsbediening. Verder zijn
ook aanwezig: stoelverwarming vóór, led-dagrijverlichting, een met leder
bekleed stuurwiel, xenon-verlichting en 16-inch lichtmetalen velgen. De
Baleno Dynamic biedt hier bovenop voor € 500,- meerprijs alle extra’s
die je hiernaast in de kolom ziet staan t.w.v. € 2.195,-. Maar let op: de
voorraad is beperkt.

Superior White

Midnight Black Pearl Metallic*

Fire Red

Premium Silver Metallic 3*

Arctic White Pearl Metallic*

Glistening Gray Metallic*

Ray Blue Pearl Metallic*

Granite Gray Metallic*

Urban Blue Pearl Metallic*
* Metaalkleur optioneel leverbaar tegen meerprijs.

De Baleno Dynamic biedt de
volgende standaard extra’s:
• 7” In-Touch Smartphone linkage display met
Wifi en navigatie met bedieningstoetsen op
het stuur
• Digitale radio – DAB+
• Cruise control met bedieningstoetsen op het stuur
• Achteruitrijcamera met parkeerlijnen
• Zwarte stootlijsten met Baleno-logo

Suzuki Baleno Dynamic rijklaar vanaf € 17.499,Jouw voordeel € 1.695,Per 1 januari 2017
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Baleno
Baleno 1.2 Dynamic
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€ 17.499,00

Baleno 1.2 Dynamic CVT
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€ 19.499,00

Kosten rijklaar maken*
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Afleverkosten

De modellen in deze leaflet zouden kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Kleuren kunnen onder invloed van het drukprocedé afwijken van
de werkelijkheid. Deze leaflet is met grote zorg samengesteld. Toch zijn we niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden. De importeur heeft het
recht om zonder aankondiging veranderingen in uitvoering en/of prijzen aan te brengen. © 2017 B.V. NIMAG, Vianen. Zonder schriftelijke toestemming
van B.V. NIMAG mag je dit hele, of delen van dit document niet vermenigvuldigen of openbaar maken. In welke vorm dan ook. Neem contact op met
je Suzuki-dealer over de in Nederland te leveren modellen en kleuren of met de Suzuki klantenservice op 0800 - 4SUZUKI (gratis, op werkdagen van
09.00 - 20.00 uur), klantenservice@suzuki.nl.
Brandstofverbruik gemiddeld Baleno Dynamic (EC 2015/45W): 4,2 l/100 km; 23,8 km/l en CO2-uitstoot 98-99 g/km.

99999-BADYN-LFT

* Kosten rijklaar maken omvat de volgende componenten: transport naar de dealer, nulinspectie inclusief reinigen en poetsen, kentekenplaten, mattenset, schadehulpset, schademapje, 1 lifehammer en € 30,00 aan brandstof.

