Jouw werk. Onze business.

Een compleet uitgeruste Suzuki met zakelijke uitstraling, inclusief extra’s waar
je niks extra’s voor hoeft te betalen. Dat zijn de nieuwe Suzuki Business Editions.

Business Editions zijn standaard uitgerust met

Standaard completer, luxer en comfortabeler. En dat voor een scherp, vast bedrag

Navigatiesysteem

Qi draadloze oplader

per maand, waardoor je voordeel kan oplopen tot € 2.500,-

Cruise Control

Luxe vloermatten

Achteruitrijcamera
Bewezen betrouwbaarheid

Parkeersensoren achter

Geen zorgen, alles wordt voor je geregeld

Armsteun

Een compleet uitgeruste auto voor een scherp maandbedrag

suzuki.nl/business-editions

Ignis Business Edition
Vanaf € 241 p/m*
Netto bijtelling € 157,- p/m**

Kies het zakelijke model dat het beste bij jou past.
De prijzen zijn op basis van full operational lease met
een contractduur van 60 maanden en 10.000 km/jaar.

Een Ultra Compact SUV met karakteristiek design. Voor de zakelijke
rijder die graag in een ruime en krachtige SUV rijdt, maar tegelijk op
het verbruik wil letten.

Vitara Business Edition

S-Cross Business Edition

Vanaf € 343 p/m*

Vanaf € 352 p/m*

Netto bijtelling € 157,- p/m**

Netto bijtelling € 158,- p/m**

De stoerste en zuinigste allroader vol geavanceerde techniek, met

Dé imposante crossover, goed uitgerust voor elke rit. Voor de

een modern en herkenbaar SUV-design. Voor de zakelijke rijder die

zakelijke rijder die gaat voor extra ruimte, luxe en comfort. Met de

zijn auto een persoonlijke uitstraling durft te geven.

nieuwste technieken binnen handbereik.

Baleno Business Edition

Swift Business Edition

Vanaf € 244 p/m*

Vanaf € 256 p/m*

Netto bijtelling € 107,- p/m**

Netto bijtelling € 105,- p/m**

Niet alleen de lichtste in zijn klasse, ook de voordeligste in gebruik.

De betrouwbare en iconische hatchback van Suzuki. Geeft je nu

Voor de zakelijke rijder die een professionele indruk wil maken en

nog meer rijplezier dankzij slimme technieken. Voor de zakelijke

die toch ruimte genoeg wil hebben voor het hele gezin.

rijder die zoekt naar comfort, veiligheid en sportief rijgedrag.

* Operational Lease Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden
en 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, excl. btw en brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij wijziging van opties,
looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht • Onder voorbehoud van acceptatie. Wijzigingen en typefouten
voorbehouden. ** De netto bijtelling is gebaseerd op het belastingtarief van 36,55%.

De Suzuki Business Editions zijn ook leverbaar met
automatische transmissie. Kijk voor meer informatie op
suzuki.nl/business-editions

