
1.2 petrol VISIA 129 - B € 23,150 € 19,898 € 4,410 € 15,488

1.2 petrol ACENTA 129 - B € 25,050 € 21,468 € 4,410 € 17,058

1.2 petrol CONNECT EDITION 129 - B € 26,850 € 22,955 € 4,410 € 18,545

1.2 petrol TEKNA 129 - B € 29,100 € 24,815 € 4,410 € 20,405

1.5 dCi  VISIA 99 - B € 26,150 € 22,234 € 3,585 € 18,649

1.5 dCi   ACENTA 99 - B € 28,050 € 23,804 € 3,585 € 20,219

1.5 dCi   CONNECT EDITION 99 - B € 29,850 € 25,292 € 3,585 € 21,707

1.5 dCi   TEKNA 99 - B € 32,100 € 27,151 € 3,585 € 23,566

1.6 dCi   ACENTA 115 - D € 30,450 € 26,282 € 6,432 € 19,850

1.6 dCi   CONNECT EDITION 115 - D € 32,250 € 27,769 € 6,432 € 21,337

1.6 dCi   TEKNA 115 - D € 34,500 € 29,629 € 6,432 € 23,197

1.6 dCi   CVT ACENTA 119 - D € 32,950 € 28,471 € 7,144 € 21,328

1.6 dCi   CVT CONNECT EDITION 119 - D € 34,750 € 29,959 € 7,144 € 22,815

1.6 dCi   CVT TEKNA 119 - D € 37,000 € 31,818 € 7,144 € 24,675

1.6 dCi   4WD ACENTA 129- E € 33,450 € 29,226 € 9,112 € 20,114

1.6 dCi   4WD CONNECT EDITION 129- E € 35,250 € 30,714 € 9,112 € 21,602

1.6 dCi   4WD TEKNA 129- E € 37,500 € 32,573 € 9,112 € 23,461

VISIA / ACENTA Safety pack 600€                          496€                              -€                           496€                        
400€                          331€                              -€                           331€                        

690€                          570€                              -€                           570€                        

483€                             

493€                             

150€                             

733€                             

691€                               39€                                      652€                            539€                             

Afleverpakket *** 155€                               155€                            128€                             

Consumenten 

adviesprijs incl. BTW 

en montage*

Nissan AVM - 360 ° panoramisch zicht
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NEW QASHQAI
CO2 - 

Energie 

Label

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten adviesprijs 

excl. BTW/incl. BPM
 BPM bedrag

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTW

CONNECT EDITION

Netto catalogus 

adviesprijs excl. 

BPM/BTWOpties

Consumenten 

adviesprijs Incl. 

BPM/BTW*

 Consumenten 

adviesprijs excl. 

BTW/incl. BPM

 BPM bedrag

Accessoire Packs

Meerprijs metallic 

Totaal (incl. BTW)*

Chromen of Ice chromen Premium Pack (bestaat uit: achterklepsierlijst, voorspoiler-sierlijst en achterruitsierlijst)

Automatisch inklapbare spiegels

Chromen of Ice chromen Style Pack (bestaat uit: inleglijsten en spiegelkappen)

DISCLAIMER

INDICATIEVE PRIJZEN

Alle vermelde informatie is op basis van voorlopige gegevens. Deze kan wijzigen wanneer de definitieve 

(belasting) maatregelen bekend zijn. Aan deze indicatieve prijzen kunnen op geen enkele wijze rechten 

worden ontleend. 

Vaste trekhaak incl. 13-polige aansluiting

Kosten rijklaar maken

excl. BTW

Kosten rijklaar maken**

DE BPM    

Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM) 

ingevoerd.

BPM TARIEF PERSONENAUTO"S

De in het belastingplan 2009 aangekondigde omzetting naar een heffing op emissiegrondslag is op 

1 januari 2013 voltooid. Vanaf 2013 is de BPM progressief afhankelijk van de absolute CO2 uitstoot 

en is de catalogusprijs niet langer  relevant voor de heffing van BPM. 

De grenzen voor zeer zuinige personenauto's worden opnieuw aangescherpt

De CO2 uitstoot wordt per gram belast door middel van "schijven"; het bedrag per schijf varieert 

van € 105 in de eerste schijf tot een  van € 474  in de laatste schijf. Additioneel geldt voor 

dieselmodellen een variabele toeslag  van € 72,93 per gram CO2 boven 70 gram CO2. 

Voor  modellen met een CO2 uitstoot van minder dan 89 gram (bezine) en 86 gram (diesel). geldt 

een vrijstelling van de BPM . De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden afgerond) op het 

kentekenbewijs afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven.

BPM APART VERMELDEN OP DE FACTUUR  

Op alle verkoopfacturen voor personenauto’s en motorrijwielen moet altijd het BPM-bedrag

worden vermeld. Dit geldt zowel voor de verkoop aan ondernemers en particulieren. Omdat het

oorspronkelijke BPM-bedrag bij latere verkoop van belang is, is het raadzaam de

factuur te bewaren.

DE BTW    

De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGSSBIJDRAGE: VOOR ALLE MODELLEN 

€ 45,00 INCL. BTW.

Sinds 1 januari 2007 is de recyclingsbijdrage (vroeger verwijderingsbijdrage genoemd) een vrijwillige 

bijdrage van de importeurs aangesloten bij de RAI Vereniging per op naam gesteld voertuig.                                                 

Auto Recycling Nederland (ARN) coördineert de autoverwerking namens de importeurs en is een initiatief 

van de autobranche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA). De doelstelling van ARN is niet 

langer alleen op demontage gericht maar ook op verwerking voor hergebruik, waarbij Post shredder 

scheiding wordt ingezet om hogere resultaten van hergebruik te bereiken. Op initiatief van de RAI 

Vereniging wordt een recyclingsbijdrage per op naam gesteld voertuig in rekening gebracht om het 

project te financieren en zo in belangrijke mate aan het succes van een schoner milieu bij te dragen.

Kosten rijklaar maken

incl. BTW
Legeskosten deel 1


