
DIESEL
1.5 dCi 90 VISIA 5 133 G 33.806 33.106 16.568,51 13.058 3.479,39

ACENTA 5 133 G 34.656 33.956 17.270,99 13.058 3.626,91

1.5 dCi 110 ACENTA 5 130 G 34.736 34.036 17.898,27 12.379 3.758,64

DIESEL
1.5 dCi 90 VISIA 7 133 G 34.528 33.828 17.165,10 13.058 3.604,67

ACENTA 7 133 G 35.374 34.674 17.864,10 13.058 3.751,46

1.5 dCi 110 ACENTA 7 130 G 35.453 34.753 18.490,65 12.379 3.883,04

Metallic lak 300 247,93 0,00 52,07

Afleverpakket ** 155 128,10 0,00 26,90
**Afleverpakket bestaat uit:  lampenset, lifehammer, 4x veiligheidsvest, gevarendriehoek, verbandtrommel, zaklamp, schadeformulier, Nissan pen, olie opvangdoek, lightstick, originele Nissan mattenset

DE BPM
Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen “1992” (BPM)
ingevoerd.
BPM TARIEF PERSONENAUTO’S
De BPM voor 2018 bedraagt:
Met ingang van 2013 bestaat de BPM uit een hoofdcomponent: Deze gebaseerd op grond van absolute 
CO2
uitstoot.
De grondslag voor 2018 is een CO2-afhankelijke dieseltoeslag van € 87,38, per gram CO2-uitstoot boven 
de 63 g/km voor de dieselmodellen.
De CO2 uitstoot wordt per gram belast door middel van “schijven”; het tarief per schijf varieert
van € 2 per g/km in de eerste tot € 458 g/km in de vijfde schijf. 
Voor elk personenvoertuig met een CO2 hoger dan 0 wordt een vast tarief van € 356 berekend 
Een vrijstelling van de BPM geldt alleen voor Elektrische voertuigen (uitstoot 0 gram)
De BPM wordt op hele Euro’s (naar beneden) afgerond op het kenteken 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 (21%)
De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.

RECYCLINGBIJDRAGE: 
VOOR ALLE MODELLEN € 42,50 INCL. BTW.
Sinds 1 januari 2007 is de verwijderingsbijdrage 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 verwijderingsbijdrage 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.                                                                
*CONSUMENTENPRIJZEN
Vermelde consumentenprijzen zijn adviesprijzen in euro's inclusief:
- Legeskosten: € 39,00  (BTW-vrij)
- Recyclingbijdrage: € 40,00 (incl. BTW)
- Kosten rijklaar maken: € 606,09 (incl. BTW)

Kosten rijklaar maken omvatten: administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen.
Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan dealer. Eventuele wijzigingen 
en/of (druk)fouten voorbehouden aan Nissan Nederland.
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