Trafik Sigorta bedeli Liste Fiyatlarımızın içinde bulunmamaktadır.
Sigorta bedelleri bayiliklerinizin bulunduğu illere göre müşterilere ayrıca tarafınızdan belirtilmelidir.
1-Aşağıdaki perakende fiyatlar bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindedir. Bayiler satış fiyatlarını serbestçe tayin edebilirler.
2-İmalatçı/İthalatçı şirket önceden haber vermeksizin otomobilin fiyat, tip ve özelliklerinde değişiklik yapabilir.
3-Aşağıda yazılı anahtar teslim fiyatına ilk yardım çantası bedeli dahildir.
4-İmalatçı/İthalatçı ve satıcı şirket yukarıda belirtilen vergi miktarları ile bağlı olmayıp, alıcının ödemekle yükümlü olduğu vergilerdeki değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
5-Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle imalatçı/ithalatçı ve satıcı şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6-Plaka - Ruhsat masrafları bilgi için olup şirketimizin taahhüdü değildir.

1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli 2018 model yılı (MY18) Tavsiye Edilen Binek Araç Fiyat Listesi
CROSSLAND X

Model

Crossland X
Crossland X
Crossland X

Enjoy
Enjoy
Excellence

1.2 110 HP Otomatik Şanzıman S&S AT-6 ( Benzin )
1.6 99 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Dizel )
1.6 99 HP Manuel Şanzıman MT-5 ( Dizel )

Opsiyon Adı

Görüş Paketi
Park&Go
Kış Paketi
Panoramik Cam Tavan
Çift renkli Gövde/Tavan Kombinasyonu ( 3 Renk )
Opsiyon Adı

Tavsiye Edilen Kampanyalı
Anahtar Teslim Perakende Fiyat
(TL)

Motor / Şanzıman

Donanım Seviyesi

137.400
134.400
144.400

Tavsiye Edilen Kampanyalı
Anahtar Teslim Perakende Fiyat
(TL)

Sunulduğu Model

Enjoy
Enjoy & Excellence
Enjoy & Excellence
Enjoy & Excellence & Ultimate
Excellence

680
3.600
1.350
4.500
900
Opsiyon açıklaması

Görüş Paketi
Park & Go
Kış Paketi

Yağmur Sensörü, otomatik yanan farlar (tünel algılama özelliği), ışığa duyarlı otomatik kararan iç dikiz aynası, ışıklı makyaj aynaları, okuma lambaları (ön/arka) özelliklerini içermektedir.
Standart geri görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, gelişmiş park pilotu, elektrikli ve ısıtmalı tavan renginde otomatik katlanır yan aynalar özelliklerini içermektedir.
Isıtmalı direksiyon simidi ve ısıtmalı ön koltuklar özelliklerini içermektedir.

Panoramik Cam Tavan
Çift renkli Gövde/Tavan Kombinasyonu ( 3 Renk )

Panoramik cam tavan ve gümüş tavan rayları özelliklerini içermektedir. Ultimate donanım seviyesinde tavan rayları panoramik cam tavandan bağımsız olarak standart sunulmaktadır.
Siyah, gri ya da beyaz tavan rengi seçeneklerini içerir. Ultimate donanım seviyesinde bu seçenekler donanım standardı olarak sunulmaktadır.

2016/9542 sayılı “Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar”
Tavsiye edilen fiyat listemizde belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. Araca opsiyonel ekipman eklenmesi
durumunda, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı “Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi
Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar” uyarınca aracın Özel Tüketim Vergisi matrahı ve vergi oranı değişebilecektir. Vergi mevzuatından kaynaklanan bu
değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.

Fiyat listesinde yayınlanan opsiyon fiyatları; Grandland X ve Insignia modellerimiz için %60, Insignia modelimizin 2.0 modelleri için %110, diğer tüm modellerimiz için %35
ÖTV oranına göre hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak, seçilecek modellerin motor hacmi ve/veya araçlara eklenecek ilave opsiyonların fiyatları da, ÖTV oranına göre
değişiklik gösterebilecektir. Güncel ÖTV mevzuatından kaynaklanan bu değişiklik, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.

