
BUKHANKA

UAZ BUKHANKA BEDRIJFSWAGEN 

PRIJSLIJST PER 1 JANUARI 2021



Vanwege een wijziging in de wetgeving, zijn vanaf 1 mei 2020 alle prijzen van de auto’s inclusief rijklaarmaakkosten, 
recyclingbijdrage, leges en RDW homologatiekosten.

Alle Bukhanka’s worden tevens standaard voorzien van: 
• Anti-roest behandeling af fabriek
• Vrijloopnaven

RIJKLAARMAAKKOSTEN
Over de rijklaarmaakkosten wordt geen bpm geheven. De rijklaarmaakkosten bestaan o.a. uit:
• Transport en logistieke handelingen van de auto naar Nederland
• Nulbeurt en technisch klaar maken volgens Europese norm
• In- en uitwendig schoonmaken
• Leveren en monteren van twee kentekenplaten
• 30L brandstof
• Potkrik en wielmoersleutel
• Gevarenset (eerste hulp set, safety vesten, gevarendriehoek, lifehammers, brandblusser)
• RDW registratie

LEGES
Hieronder valt het aanvragen van het kentekenbewijs, inschrijving in het kentekenregister bij het RDW en het op naam zetten van de auto. 
Deze kosten bedragen€ 49,95. Legeskosten worden door de overheid vastgesteld. Over leges wordt geen btw berekend.

RDW HOMOLOGATIE
Elke UAZ wordt individueel gehomologeerd en op Nederlands kenteken gezet. De kosten hiervan bedragen€ 900,00. Over RDW kosten 
wordt geen btw berekend.

BPM
BPM is de aanschafbelasting voor voertuigen die in Nederland geregistreerd worden. Bent u ondernemer, dan krijgt u via de 
ondernemersregeling vrijstelling voor het betalen van deze BPM. De toegepaste BPM berekening voor bedrijfswagens cq. kampeerwagen 
hangt af van het type voertuig. Op de UAZ bestelwagen is de berekening voor voertuigen op grijs kenteken van toepassing als deze voldoet 
aan de fiscale inrichtingseisen voor grijs kenteken. 

De berekeningsmethodiek is als volgt: de BPM voor grijs kenteken is opgebouwd uit een vast percentage (37,7%) van de netto catalogusprijs 
(incl. meeruitvoeringen) en een bonus- of malus afhankelijk van de brandstofsoort: Benzine, CNG en LPG: – € 1.283,- (bonus).



RECYCLINGBIJDRAGE
Op grond van de Wet milieubeheer moet voor elke nieuwe auto een recyclingbijdrage van€ 30 inclusief btw worden afgedragen. 
De recyclingbijdrage komt ten gunste van Auto Recycling Nederland B.V., een initiatief van de autobranche (RAI vereniging, BOVAG, Stiba 
en Vereniging FOCWA schadeherstel). Auto Recycling Nederland B.V. heeft ten doel om auto’s aan het einde van de levensduur in te 
zamelen en op milieuvriendelijke wijze te demonteren voor hergebruik van het materiaal. 

REKENVOORBEELD VOOR UAZ BUKHANKA   Excl. BTW Incl. BTW
Rijklaarmaakkosten      € 900,00  € 1089,00
Recycling- en beheerbijdrage    € 30,00  € 30,00
Leges       € 49,95  € 49,95
RDW homologatie      € 900,00  € 900,00
Totaal       € 1879,95 € 2.068,95

PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
De vermelde prijzen gelden op het moment van deze druk. UAZ Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om voor bepaalde uitvoeringen 
uit deze prijslijst tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de hierin genoemde prijs niet langer accuraat is 
voor een bepaalde uitvoering en hoger of lager kan uitvallen. De actuele prijslijsten zijn te vinden op www.uaznederland.com vinden. 

PRIJZEN UAZ BUKHANKA      Adviesprijs (incl. rijklaar maken)
2.7 benzine met 135 pk, Euro 6D, 1500 kg trekgewicht  Excl. BTW BTW  BPM  Incl. BTW
Bukhanka Ramen Van commercial 2 zits   € 19.500   € 3.896    € 5.710    € 29.106 
Bukhanka Ramen Van commercial 5 zits   € 21.150    € 4.242    € 6.332    € 31.724 
Bukhanka Jubilee 2 zits      € 21.940    € 4.408    € 6.630    € 32.978 
Bukhanka Jubilee 5 zits      € 23.590    € 4.754    € 7.252    € 35.597 
Bukhanka Expedition 2 zits      € 24.340    € 4.912    € 7.535    € 36.787 
Bukhanka Expedition 5 zits      € 25.990    € 5.258    € 8.157    € 39.406 
Bukhanka Farmer 2 zits      € 19.000    € 3.791    € 5.522    € 28.312 
Bukhanka Farmer 5 zits      € 20.950    € 4.200    € 6.257    € 31.407 

Jubilee pakket omvat o.a.: Two tone lak, stoelverwarming voor, sper differentieel achter, witte stalen velgen met 225/75R16 banden, 
één sleutel voor alle sloten en twee schuiframen in de laadruimte.
Expedition pakket omvat o.a.: Kleur khaki of orange, voorbumper met lier, achterbumper met reservewieldrager en trekhaak, 
stuurstangbeschermer, Expedition roofrack met achter ladder, stoelverwarming voor, sper differentieel achter, zwarte stalen velgen met 
225/75R16 AT BF Goodrich banden, één sleutel voor alle sloten, stalen panelen in achterste ramen en achterdeuren en twee schuiframen 
in de laadruimte.



       Adviesprijs (incl. rijklaar maken)OPTIES AF FABRIEK     Excl. BTW BTW  BPM  Incl. BTW
Sper achter       € 890    € 187    € 336    € 1.412 

       Adviesprijs      Montagetijd ACCESSOIRES (EXCL. MONTAGE)    Excl. BTW BTW  Incl. BTW in uren*

Exterieur     
Roofrack 1350 X 2160 mm incl. ladder (Expedition)  € 1.115   € 234   € 1.349   2,5
Roofrack 1350 X 3260 mm excl. ladder (volledige lengte)  € 1.395   € 293   € 1.688   2,5
Ladder voor roofrack (i.c.m. roofrack volledige lengte)   € 125   € 26   € 151   0,5
Lier voorbumper        € 525   € 110   € 635   2,5
Warn lier Evo 10 12 v      € 675   € 142   € 817   3
Lampenbeschermingsset (voor/achterkant)    € 115   € 24   € 139   1
LED koplampen       € 350   € 74   € 424   1
4 LED verstralers op roofrack 1350 X 3260 (grootlichtgeschakeld) € 390   € 82   € 472   3
Stuurstang beschermer     € 219   € 46   € 265   1
Snorkel       € 215   € 45   € 260   2,5
Side-bars       € 395   € 83   € 478   2
Achterbumper met reservewiel drager     € 695   € 146   € 841   4
Trekhaak (7-polig)      € 349   € 73   € 422   2
Trekhaak (13-polig)      € 388   € 81   € 469   3,5

Onderstel     
Verhogingsset (voor/achter veren met schokbrekers)  € 1.150   € 242   € 1.392   7
Brede stalen zwarte velgen (set van 5)    € 475   € 100   € 575   0
BF Goodrich AT 245x75X16 (alleen i.c.m. brede stalen velg) € 995   € 209   € 1.204   1
BF Goodrich AT 225x70X16 (alleen i.c.m. originele velg)  € 875   € 184   € 1.059   1
Vrijloop naven      € 323   € 68   € 391   0,5
Spoorverbreders      € 298   € 63   € 361   1

Carrosserie     
Schuifraam i.p.v. klapraam in laadruimte (per raam)  € 95   € 20   € 115   2
Staalpaneel i.p.v. raam (per paneel)    € 229   € 48   € 277   2



       Adviesprijs      Montagetijd 
       Excl. BTW BTW  Incl. BTW in uren*

Hoog dak 2S (interne hoogte 1,65m, externe hoogte 2,36m) € 3.990   € 838   € 4.828   0
Hoog dak 3S (interne hoogte 2,00m, externe hoogte 2,71m) € 4.590   € 964   € 5.554   0
Meerprijs hoog dak in carrosseriekleur    € 900   € 189   € 1.089   0
Couplertech anti roest systeem    € 890   € 187   € 1.077   2,5
Dinitrol behandeling (incl. transport naar leverancier)  € 1.360   € 286   € 1.646   0

Interieur     
Radio voorbereiding incl. radio    € 315   € 66   € 381   2
Beide voorstoelen naar achteren plaatsen   € -   €  -   €  -   2,5
Stoelverwarming voorstoelen    € 130   € 27   € 157   3
Airconditioning      € 2.200   € 462   € 2.662   10
Standkachel Webasto     € 1.450   € 305   € 1.755   5

Overig     
LPG installatie (na 10.000 km)    € 1.950   € 410   € 2.360   0
Bearlock diefstalbeveiliging     € 890   € 187   € 1.077   0
Startonderbreker       € 590  € 123,90   € 713,90  0
Afleverpakket: volle tanks brandstof, poetsen en gevarenset € 189   € 40   € 229   0
* UAZ Nederland rekent met een arbeidsloontarief van€ 65,00 excl. BTW/€ 78,65 incl. BTW per uur.

GARANTIE
Technische garantie: 2 jaar of 80.000 km** / Carrosserie garantie: 1 jaar of 30.000 km** 
(** Hetgeen het eerste bereikt wordt)

SERVICE
Voor service en onderdelen kunt u terecht bij UAZ Nederland. Zie ook de onderdelenwebsite uazparts.nl.

KLEUREN
Light gray non-metallic of Khaki non-metallic, Two tone Jubilee, Khaki of Orange non-metallic Expedition



De Stoven 35  
7206 AZ  Zutphen  
Tel. 0575-229300 
ino@uaznederland.com
www.uaznederland.com 

De UAZ is de onbetwiste leider 
onder de offroad voertuigen. 
Hij is krachtig en stoer van 
buiten en warm en comfortabel 
van binnen. Deze no nonsense 
auto is onverwoestbaar en slaat 
zich eenvoudig door de meest 
extreme rijomstandigheden heen. 

UAZ komt van Oeljanovski 
Avtomobilny Zavod 
(Automobielfabriek Oeljanovsk) 
die in 1941 werd opgericht voor 
het Sovjetleger. 

De UAZ is exclusief verkrijgbaar 
bij UAZ Nederland in Zutphen. 
De verkoop en werkplaats zijn 
gevestigd in het pand van 
4x4 Verbeek. 

Neem contact met ons op voor 
meer informatie of het aanvragen 
van een proefrit.

UAZ. WAAR DE WEG OPHOUDT 
EN HET AVONTUUR BEGINT.


