Model****

Brandstof

BRZ 2.0i Sport Premium

CO2-uitstoot***

Vermogen

Gecombineerd verbruik***

Kenteken-gewicht

Aandrijflijn

excl. BTW & BPM

BTW 21%

BPM

Fiscale waarde*

Consumentenadviesprijs**

Benzine

180 g/km

200 pk

7,8 l/100 km

1.220 kg

Handgeschakeld, achterwielaandrijving

€ 26.328

€ 5.529

€ 20.837

€ 52.694

€ 53.495

BRZ 2.0i Sport Premium AT Benzine

164 g/km

200 pk

7,1 l/100 km

1.243 kg

Automaat, achterwielaandrijving

€ 32.384

€ 6.801

€ 13.509

€ 52.694

€ 53.495

Accessoires en extra's (inclusief montage)

excl. BTW

incl. BTW

Afleverpakket: mattenset, lampenset (LED-lampen niet bijgeleverd), gevarendriehoek,
verbanddoos, lifehammer, veiligheidsvesten en 1 liter motorolie

€ 156,20

€ 189,00

Glasscoating premium lakbescherming, inclusief 5 jaar garantie

€ 409,09

€ 495,00

Metallic, pearl of silica lak

€ 657,02

€ 795,00

Ultrasone parkeerhulp (achter)

€ 466,12

€ 564,00

Sportuitlaat RVS

€ 898,35

€ 1.087,00

SUBARU BRZ 2.0i
Sport Premium

Belangrijkste standaarduitrusting Subaru BRZ Sport Premium

• 17-inch lichtmetalen velgen met 215/45 R17 banden
• 4,2-inch LCD Multi-informatie display
• 4-kanaals ABS met remkrachtverdeling
• Achterspoiler met zwarte accenten (Aluminium)
• Airbags (voor-, knie-, zij- en gordijnairbags)
• Airconditioning (volautomatisch, gescheiden)
• Aluminium pedalen
• Apple Car Play® & Android Auto®
• Automatisch inschakelende koplampen met lichtsensor
• Bluetooth carkit met stuurwielbediening
• Buitenspiegels in carrosseriekleur, verwarmbaar en elektrisch inklapbaar met geïntegreerd LED knipperlicht
• Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
• Comfortschakeling richtingaanwijzers
• Cruise control
• DAB+ radio
• Dagrijverlichting
• Diffuser achter
• Dubbele einddemper met verchroomde sierstukken
• Elektrisch bedienbare ramen vóór
• Emergency Stop Signal Function
• Full LED koplampen en achterlichten
• Geïntegreerde navigatie met TomTom® maps
• Keyless Access en start/stop-knop
• Koplampsproeiers
• LED mistlampen vóór
• Leder/Alcantara bekleding inclusief verwarmbare voorstoelen
• Lederen sportstuur en pookknop
• Quick ratio stuurbekrachtiging
• Schakelflippers aan het stuurwiel (enkel bij automaat)
• Sportstoelen vóór (zwart met rode stiksels)
• Spraakherkenning voor audio en telefonie
• Stuurwielbediening voor audio en telefonie
• Subaru Starlink infotainmentsysteem met 7,0-inch display, CD-speler en zes speakers
• Torsen Limited Slip Differential
• TRACK mode (o.a. tractie- en stabiliteitscontrole)

*	Fiscale waarde: dit is de prijs van het voertuig die de basis vormt voor de berekening van de bijtelling, indien het voertuig zakelijk wordt gebruikt.
**	Consumentenadviesprijs: dit is de prijs die N.V. Subaru Benelux haar dealers adviseert aan de consument in rekening te brengen. Dit is het
totaal van de fiscale waarde, de afleverkosten, de kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van
optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.
***	Deze waarden zijn het gevolg van de meetmethode die wordt voorgeschreven in de Europese regelgeving EC 715/2007-136/2014W.
De daadwerkelijke cijfers kunnen afwijken, omdat zij worden beïnvloed door zaken als rijgedrag, beladingsgraad, aanwezigheid van
accessoires, weersomstandigheden, etc.
**** Beperkt beschikbaar, informeer bij uw officiële Subaru dealer naar de mogelijkheden.
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Voor het aanschaffen van een auto van de zaak heeft u als ondernemer een aantal keuzes. Wordt
de aankoop uit eigen middelen gefinancierd of houdt u liever kapitaal beschikbaar voor de
bedrijfsvoering? Verder is het van belang of u het beheer en het operationeel houden van de Subaru
zelf regelt. U kunt er ook voor kiezen dit uit te besteden en de gewonnen tijd te investeren in uw
bedrijf. Fiscale voordelen kunnen bepalende factor zijn in uw keuze voor een leaseproduct. Een goede
begeleiding en een vertrouwd adres is belangrijk in het aankoopproces. Uw Subaru dealer en FS –
Financial Services Subaru bieden u een aantal leaseproducten waarbij maatwerk centraal staat.

Zakelijk Financieren met Subaru Financial Lease
Het spreiden van investeringskosten in maandelijkse termijnen heeft een aantal voordelen. Uw
bedrijfsmiddelen blijven beschikbaar voor een optimale bedrijfsvoering. Alle operationele zaken
rondom uw wagenpark zoals onderhoud, brandstof maar ook belasting en verzekering regelt u zelf.
De Subaru wordt geactiveerd op uw bedrijfsbalans, wat fiscaal interessant kan zijn. Te denken valt
aan investeringsaftrek of versnelde afschrijving. Om te zien welke fiscale regelingen voor uw bedrijf
van toepassing zijn, adviseren wij u contact op te nemen met uw accountant. Uw Subaru dealer kan u
voorzien in een offerte voor een Subaru Financial Lease. Direct contact opnemen met FS – Financial
Services Subaru kan natuurlijk ook.

Subaru Operational Leasetarieven per 1 april 2018
Model****

Fiscale waarde*

Consumentenprijs**

Leasetarief***

Impreza 1.6i Pure Lineartronic CVT

€ 26.994

€ 27.795

€ 489

Subaru XV 1.6i Pure Lineartronic CVT

€ 29.194

€ 29.995

€ 529

Forester 2.0i Comfort Lineartronic CVT

€ 38.694

€ 39.495

€ 649

Levorg 1.6GT Comfort Lineartronic CVT

€ 40.994

€ 41.795

€ 699

Outback 2.5i Comfort Lineartronic CVT

€ 44.994

€ 45.795

€ 769

*	Fiscale waarde: dit is de prijs van het voertuig die de basis vormt voor de berekening van de bijtelling, indien het voertuig zakelijk wordt gebruikt.
**	Consumentenadviesprijs: dit is de prijs die N.V. Subaru Benelux haar dealers adviseert aan de consument in rekening te brengen. Dit is het totaal
van de fi scale waarde, de afl everkosten, de kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van optionele
accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij.
***	Financial Services Subaru leasetarief per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 maanden en 20.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW
en brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht. Geldig vanaf 1 april 2018. Prijswijzigingen en
drukfouten voorbehouden. Informatie, offertes en aanvragen via zakelijk@fssubaru.nl of 0347 – 367 982.
**** Beperkt beschikbaar, informeer bij uw officiële Subaru dealer naar de mogelijkheden.

Subaru Netto Operational Lease, eigen beheer zonder restwaarde risico
Is er behoefte alles zelf te regelen op de aankoop van de auto na, dan is een Netto Operational Lease
een mogelijkheid. Hierbij worden alleen afschrijving, rente, houderschapsbelasting en verzekering
opgenomen in het maandbedrag. U besteedt het restwaarde risico uit. Alle overige zaken ten aanzien
van de Subaru wordt door u zelf geregeld. Na afloop van de looptijd wordt de auto weer ingeleverd en
kunt u opnieuw een overeenkomst aangaan voor een nieuwe Subaru.

Subaru Operational Lease, volledige mobiliteit
Zakelijk Subaru rijden zonder omkijken, dan biedt Subaru Operational Lease uitkomst. Na het
samenstellen van de auto regelt FS – Financial Services Subaru de aankoop en alle operationele
zaken tegen een vast bedrag per maand. Hierbij wordt vooraf een looptijd en maximale kilometrage
vastgesteld. Ook kan er gekozen worden uit diverse servicecomponenten als brandstof, onderhoud,
hulpdienst, (winter)banden of een Parkline-pas. Uw Subaru dealer is uw vaste aanspreekpunt voor alle
zaken rondom uw Subaru. Van onderhoud tot (ruit)schadeherstel. Een geruststellende gedachte dat uw
auto in goede handen is. Na afloop van de overeenkomst wordt de Subaru ingeleverd op een plaats
naar keuze, of bij uw dealer en kunt u opnieuw een Subaru leasen.
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