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σελ. 1/3

BALENO 1.3 GL, p.s., a/b
(2)

, p.w., p.I., p.m., imm., a/c

BALENO 1.3 GL, p.s., a/b
(2)

, abs, p.w., p.I., p.m., imm., a/c

 Sedan 1.3

BALENO 1.3 GL, p.s., a/b
(2)

, p.w., p.I., p.m., imm., a/c

BALENO 1.3 GL, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c

 3θυρα

 Sedan 1.6

 WAGON R
+
 1.3 GL, 76HP, p.s, a/b

(2)
, p.w, p.l, p.m, imm., roof-rails, a/c

 B A L E N O

 I G N I S

 IGNIS 1.3 GL SPORT 83HP, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, a/s, imm., al.w., sp, f/l, a/c

  5 θυρα

 IGNIS 1.3 GL, 83HP, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, a/s, imm., a/c

 IGNIS 1.3 GL, 83HP, p.s, a/b
(2)

, abs, p.w, p.l, p.m,  a/s, imm.,  a/c

 IGNIS 1.3 GL, 83HP, p.s, a/b
(2)

, abs, p.w, p.l, p.m,  a/s, imm., roof-rails, a/c

 WAGON R
+
 1.3 GL SPORT 76HP, p.s, a/b

(2)
, abs, p.w, p.l, p.m, imm., roof-rails, al. w., sp, f/l, a/c

 WAGON R
+
 1.3 GL LUSSO 76HP,p.s,a/b

(2)
,abs,p.w,p.l,p.m,imm.,roof-rails, leather, R-CD, a/c

 IGNIS 1.3 GL 4x4  83HP, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, a/s, imm., roof-rails,  a/c

 WAGON R
+
 1.3 GL LUSSO 76HP, p.s, a/b

(2)
, p.w, p.l, p.m, imm., roof-rails, leather, R-CD, a/c 

 WAGON R
+
 1.3 GL SPORT  76HP, p.s, a/b

(2)
, p.w, p.l, p.m, imm., roof-rails, al.w., sp, f/l, a/c

 IGNIS 1.3 GL SPORT  83HP, p.s, a/b
(2)

, abs, p.w, p.l, p.m,  a/s, imm.,  al.w., sp, f/l, a/c

  5 θυρα

  3 θυρα

 ALTO 1.0 GL, easy, imm., βαμμ. προφυλ., p.l, p.w, r-c, a/c

 S W I F T  

 ALTO 1.0 GL, easy, imm., βαμμ. προφυλ., p.l, p.w, r-c, a/c

 IGNIS 1.3 GL, 83HP, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, a/s, imm., roof-rails,  a/c

 ALTO 1.0 GL, imm., βαμμ. προφυλ., a/c

 W A G O N   R
+

 WAGON R
+
 1.3 GL  76HP, p.s, a/b

(2)
, abs, p.w, p.l, p.m, imm., roof-rails, a/c

  Sedan

SWIFT 1.3 GLX power, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c
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SWIFT 1.3 GLS power, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c

SWIFT 1.3 GLS power S.E., p.s., p.w., p.I., p.m., imm., τύπου bucket, a/c

  5 θυρα

  3 θυρα

 WAGON R
+
 1.3 GL, 76HP, auto, p.s., a/b

(2)
, p.w., p.I., p.m., imm., roof-rails, a/c

SWIFT 1.3 GLX power, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c

  3 θυρα

Ανώτατη Τιμή 

Πώλησης προ 

φόρων

BALENO 1.3 GL S/W, p.s., a/b
(2)

, abs, p.w., p.I., p.m., imm., a/c

BALENO 1.6 GLX, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c

BALENO 1.6 GLX, p.s., a/b
(2)

, abs, p.w., p.I., p.m., imm., a/c

 Station Wagon

 ALTO 1.0 GL, imm., βαμμ. προφυλ., a/c

SWIFT 1.0 GLS power, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c

 A L T O  

SWIFT 1.0 GLX power, p.s., p.w., p.I., p.m., imm., a/c
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J I M N Y  4 x 4

 JIMNY 1.3 JLX Cabrio, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, pretent., al.w., a/c 11.419,63

 JIMNY 1.3 JLX SPORT Cabrio, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, pretent., a/c 11.419,63

 JIMNY 1.3 JLX SPORT 82 HP Metal-Top, p.s, a/b
(2)

, p.w, p.l, p.m, pretent., roof-rails, al.w.,  sp, a/c 11.419,63

 JIMNY 1.3 JLX SPORT 82 HP Metal-Top, p.s, a/b
(2)

, abs, p.w, p.l, p.m, pretent., roof-rails, al.w., sp, a/c 12.311,74

 V I T A R A   4 x 4

 VITARA 1.6 JLX 8V Metal-Top, p.s, p.w, p.l, p.m, imm., a/c 11.639,83

 VITARA 1.6 JLX 16V Metal-Top, p.s, p.w, p.l, p.m, s/g, al.w., imm., a/c 12.882,50

 VITARA 1.6 JLX 16V Wagon,  p.s, p.w, p.l, p.m, imm., s/g, al.w 13.015,67

 VITARA 1.6 JLX 16V Wagon,  p.s, p.w, p.l, p.m, imm., s/g, al.w, a/c 14.579,12

 G R A N D  V I T A R A   4 x 4

GRAND-VITARA 1.6 Cabrio, p.s., a/b
(2)

, p.w., p.I., p.m., a/c 13.957,37

GRAND-VITARA 1.6 Cabrio SPORT, p.s., a/b(
2)

, p.w., p.I., p.m., a/c 13.076,54

GRAND-VITARA 1.6 Metal-Top, p.s., a/b
(2)

, abs, p.w., p.I., p.m., a/c 14.716,60

GRAND-VITARA 1.6 Metal-Top SPORT, p.s., a/b
(2)

, p.w., p.I., p.m., roof-rails, a/s, a/c 15.082,07

GRAND-VITARA 1.6 Metal-Top SPORT, p.s., a/b
(2)

, abs, p.w., p.I., p.m., roof-rails, a/s, a/c 16.283,22

GRAND-VITARA 1.6 Metal-Top SPORT WIDE, p.s., a/b
(2)

, p.w., p.I., p.m., roof-rails, a/s, s/g, a/c 15.459,64

GRAND VITARA 2.0 L4 Wagon p.s., a/b
(2)

, roof-rails, s/g, a/c 16.575,50

GRAND VITARA 2.0 L4 Wagon p.s., a/b
(2)

, abs, roof-rails, s/g, a/c 17.819,03

GRAND VITARA 2.0 L4 Wagon SPORT, p.s., a/b
(2)

, roof-rails, a/s, s/g, a/c 17.694,67

GRAND VITARA 2.0 L4 Wagon SPORT, p.s., a/b
(2)

, abs, roof-rails, a/s, s/g, a/c 18.938,19

GRAND VITARA 2.0 L4 Wagon, auto, p.s., a/b
(2)

, abs, roof-rails, s/g, a/c 19.684,30

GRAND VITARA 2.5 V6 Wagon, p.s., a/b
(2)

, abs, roof-rails, al.w., s/g, a/c 18.644,54

GRAND VITARA 2.5 V6 Wagon, auto,  p.s., a/b
(2)

, abs, roof-rails, al.w., s/g, a/c 20.012,41

 C A R R Y

CARRY 1.3 κλειστό, p.s., p.I., δύο (2) πλαϊνές συρόμενες πόρτες 8.647,58

σελ. 2/3
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Ανώτατη Τιμή 

Πώλησης προ 

φόρων
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 340,75

1.  Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται  τα έξοδα ταξινόμησης, τα τέλη κυκλοφορίας και τα έξοδα μεταφοράς των αυτοκινήτων από τις

     αποθήκες της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ στο τόπο παράδοσης.

2.  Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου ισχύουν για απλά χρώματα.    Το μεταλλικό χρώμα επιβαρύνεται ανά μοντέλο, ως εξής :

Eυρω Eυρω

Ignis 248,70 Jimny 286,01

Wagon R+ 248,70 Vitara 3θ 298,44

Alto 198,96 Vitara 5θ 348,19

Swift 248,70 Grand Vitara 1.6 323,31

Baleno 1.3 248,70 Grand Vitara 2.0 L4 397,93

Baleno 1.6 273,57 Grand Vitara 2.5 V6 497,41

Baleno 1.9 TD 273,57 Carry 248,70

3.  Air-Condition:   - Η τιμή του ως προαιρετικού εξοπλισμού στη σειρά Vitara είναι 870,3 Eυρω τοποθετημένο.     

      Η παραπάνω ειδική τιμή ισχύει εφόσον το a/c παραγγέλεται, ταυτόχρονα, με το αυτοκίνητο.

4.   Δερμάτινο σαλόνι CONNOLLY και ράδιο-CD προσφέρεται στη σειρά  JIMNY στην ειδική τιμή των 746,11 ευρώ

      και στη σειρά VITARA & GRAND VITARA στην ειδική τιμή των 870,47 ευρώ

5.   Ο εξοπλισμός  της έκδοσης GRAND VITARA SPORT περιλαμβάνει μάσκα με χρώμιο, προφυλακτήρες νέας σχεδίασης, μπάρες οροφής

      νέο σκληρό κάλυμμα ρεζέρβας,  ελαστικά διαστάσεων 215 65R15 (3πορτο), βελούδινη ταπετσαρία καθισμάτων και επενδύσεων στις 

      πόρτες, διαφορετικά προσκέφαλα καθισμάτων. Η έκδοση διατίθεται αποκλειστικά στα χρώματα λευκό, ασημί, μπεζ, μαύρο και πράσινο.

6. Το GRAND VITARA 1.6 μπορεί να εξοπλιστεί με πλαϊνά προστατευτικά αμαξώματος (splash guards) με επιβάρυνση 621,76 Ευρώ

7.  Ο παρόν τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο ενώ η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγή  χωρίς προειδοποίηση.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

 p.s: υδραυλικό τιμόνι,  al.w: ζάντες αλουμινίου,  p.w: ηλεκτρικά παράθυρα,  p.l: ηλεκτρικές κλειδαριές,   p.m: ηλεκτρικοί καθρέπτες, 

 a/b(1): αερόσακος οδηγού,  a/b(2): αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού,  a/c: air-condition,  imm.: immobilizer, auto: αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,

 s/g: (splash-guards) πλαϊνά προστατευτικά,  roof-rails: ράγες οροφής, pretent.: προεντατήρες, τύπου bucket: εμπρόσθια σπορ καθίσματα 

 στις εμπρός ζώνες ασφαλείας,  r-c: ψηφιακό ραδιοκασετόφωνο, a/s: (adjustable seat) κάθισμα οδηγού με ρύθμιση ύψους και μέσης 

 της πλάτης του, R-CD: ράδιο-CD, leather: δερμάτινο σαλόνι,  sp: σπόϊλερ,  f/l : προβολείς ομίχλης.

σελ. 3/3
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αξίας 350.000 δρχ.


