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*) Fiscale waarde is de basis voor bepaling van o.a. de hoogte van de fi  scale bijtelling. Consumentenprijs is de rijklaarprijs van de auto met inbegrip van: transportkosten, de-conserveren, reiniging binnen- en buitenkant, 
Pre Delivery Inspection (0-beurt), 2 jaar Road Assistance, kentekenplaten, kentekenplaathouders, veiligheidskit, afl  evering van de auto, recyclingbijdrage en overheidsleges (bestaande uit de aanvraag en tenaamstelling 
van het kenteken). De veiligheidskit bestaat uit: een gevarendriehoek, twee refl  ecterende veiligheidsvestjes (ISO 20471 gecertifi  ceerd), een paar Purex-handschoenen, verbandmiddelen (B-nor gecertifi  ceerd) en twee 
Evolution-Lifehammers.

**  Automatische transmissie

PRIJZEN

UITVOERING MOTORISERING
Energie-

label
Bijtellings-
categorie

CO
2
- 

uitstoot
Code

Netto cat. 
prijs

BPM 
bedrag

BTW 
bedrag

Fiscale 
waarde*

Consumenten-
prijs*

124 Spider 1.4 MultiAir Turbo 16v 140 22% 148 348.P00.0 21.714,- 8.891,- 4.560,- 35.165,- 35.975,-

Lusso 1.4 MultiAir Turbo 16v 140 22% 148 348.L00.0 23.780,- 8.891,- 4.994,- 37.665,- 38.475,-

1.4 MultiAir Turbo AT 16v 140** 22% 153 348.L01.0 25.017,- 9.895,- 5.253,- 40.165,- 40.975,-

STANDAARDUITRUSTING

124 Spider (standaarduitrusting)

Vanaf 35.975,-

EXTERIEUR / INTERIEUR

• 16" lichtmetalen velgen

• Stoffen bekleding

• Afsluitbaar opbergvak op middenconsole

• Mattenset

• Instapverlichting

• Verlichting in bagageruimte

• Zilveren interieur accenten

• Buitenspiegels in carrosseriekleur 

• Voorruitomlijsting in carrosseriekleur

• Dubbele uitlaat roestvrij staal

COMFORT / AUDIO / FUNCTIONALITEIT

• Elektrisch bedienbare ramen

• Centrale portiervergrendeling met afstandsbediening incl. 

ontgrendeling achterklep

• Cruise control 

• In hoogte verstelbaar stuurwiel

• Lederen stuurwiel met audio en telefoonbediening

• Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

• Easy Entry & GO

• In hoogte verstelbare gordels vóór  

• Voorstoelen met verstelbare rugleuningen

• Handbediende airconditioning

• Infotainment systeem 7" touchscreen met radio, 

Bluetooth, DAB+, AUX, USB, Wi-Fi

• 12V aansluiting

• Multifunctioneel display

• Afsluitbaar opbergvak op middenconsole

• Mattenset

• Instapverlichting

VEILIGHEID

• Passagiersairbag (uitschakelbaar)

• Zij-airbags

• Bestuurdersairbag

• Actieve voetgangersbescherming

• Hoofdsteunen vóór met anti-whiplash functie

• ISOFIX bevestigingspunten 

• LED-achterlichten

• Dagrijverlichting

• ABS

• Automatische activering alarmlichten bij noodstop

• BAS (Brake Assist System

• TPMS, bandenspanningscontrole

• Fix & Go bandenreparatiekit

• Afdekkap rolbeugel in zwart

Lusso (extra uitrusting t.o.v. 124 Spider)

vanaf 38.475,-

• 17" lichtmetalen velgen

• Lederen bekleding

• Automatisch geregelde airconditioning

• Parkeersensoren achter

• Zwarte interieur accenten

• Dubbele uitlaat verchroomd
• Mistlampen vóór
• Voorruitomlijsting in ‘premium zilver’
• Afdekkap rolbeugel in ‘premium zilver’
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