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HØSTKAMPANJE
hos Norges største Nissan- 

og Subaru-forhandler

Nyåpning av Subaru-butikk i Oslo

Rentekampanje 0.95% 
på alle nye Subaru-modeller



Kvalitet og omtanke siden 1947

Birger N. Haug, Norges største Nissan og Subaru-forhandler, ble etablert i 1947. 
Det som startet som et verksted på Bislett utviklet seg raskt og i dag har vi avdelinger i Oslo, 
Bærum, Romerike, Follo og Røyken med 230 ansatte i avdelinger innenfor salg av Nissan og 
Subaru, bruktbil, verksted, bilutleie og skadeavdeling.

Våre kjerneverdier har siden 1947 vært kvalitet og omtanke. Kvalitet fordi det skal være kvalitet 
på alle produkter vi selger, og aller viktigst kvalitet på arbeidet vi utfører. Omtanke fordi vi bryr 
oss, viser interesse, og har toleranse og respekt for andre mennesker – både medarbeidere og 
kunder.

Velkommen til oss!



Velkommen til en helt ny opplevelse i Norges største Subaru-butikk

Ved Birger N. Haug Oslo har vi fornyet hele butikken for å gi 
kundene et inntrykk av hvor Subaru overgår alt 
– nemlig i skog og mark. 

Subaru Norge har lyttet til fornøyde kunder i USA, som har 
scoret bilene 100% på vanskelige kjøreforhold.
Nå ønsker Subaru at også kundene i Norge skal få dette 
inntrykket fra første stund når de kommer for å se på bilene, 
og har derfor tatt naturen inn i lokalene.

Over sommeren har Oslo-avdelingen blitt rustet opp med 
grønne omgivelser. Her er teltplass og turglade mennesker. 
En hengebro fra taket omringer Subarus råeste modeller. 
Oppussingen skjer etter suksess ved Follo-avdelingen som ble 
oppgradert i våres. Ved avdelingen i Oslo jobber salgssjef Carl 
Erik Bakke og selgerne Lasse Lyngstad og Jonas Øie. 
De har hørt mye positivt fra kunder i Follo og er spente på 
responsen i Oslo. 

Subaru er best i marka og en trofast følgesvenn når man skal 
ut på tur. Kom innom oss i Haraldrudveien 9 i høst for å se 
selv. Opplev vår grønne oase av vill natur og biler kjent for sin 
sikkerhet og kvalitet.

Åpningstilbud! (1.– 17. september)

Velg pakken som passer deg best -vi spanderer!

1. Tilhengerfeste
2. Skiboks med stativ
3. Offroad kit
4. 3 år/45 000 km serviceavtale
 



MEN DU VET AT DU KAN

PRIVATLEIE FRA
3 890,–** MND.

KAMPANJERENTE 0,95%***

Subaru fi kk topp-plassering i USA for beste bilmerke i 2016

Med automatgir, BOXER-motor, permanent symmetrisk firehjulsdrift, høy bakkeklaring, Eyesight førerassistansesystem
og avansert sikkerhetspakke, DAB-radio og navigasjon i berøringsskjerm får du en driftssikker bil som kommer seg frem der de fleste 
må gi opp. Kort sagt er Subaru Outback et tøft valg som du får det mye gøy med – som å komme deg til fjells.

*NB! Kun begrenset antall. Veil pris: kr 544 800,- Fra pris gjelder levert Oslo. Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive og 
trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,61–0,70 l/mil, CO2 159-161 g/km.
** Forskuddsleie ink. mva 66 900 kr. Etableringsgebyr:4290 kr. Nom rente 0,95 %. Pris:549 000 kr, total bilkostnad: 257 910 kr.
***Eksempel lån: Rente 0,95% nom/3,41% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 4 290,-, Totalkostnad kr 163 140,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.

DU TRENGER 
IKKE RAPPELLERE
NED STUPBRATTE
JUV FOR Å KJØRE 
OUTBACK

SUBARU OUTBACK SPORT PREMIUM FRA 519 800,–*
KUNDEFORDEL KR 25 000,–



DU TRENGER IKKE VÆRE  
FRILUFTSEKSTREMIST  
FOR Å KJØRE 
XV

MEN DU VET AT DU KAN

PRIVATLEIE FRA
3 499,–** MND.

KAMPANJERENTE 0,95%***

Subaru fi kk topp-plassering i USA for beste bilmerke i 2016

Med automatgir, BOXER-motor, permanent symmetrisk firehjulsdrift, DAB-radio og navigasjon i berøringsskjerm får du en veldig 
sporty bil som gir deg full kontroll. Kort sagt er Subaru XV et tøft valg som du får det mye gøy med - som å komme deg ut i marka.

*Pris fra kr. 354 800,– gjelder levert Oslo. Bilpris er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudt modell. 
Forbruk: 0,63–0,65 l/mil, CO2 146-151 g/km.
** Forskuddsleie: 0 kr. Etableringsgebyr: 4290 kr. Nom rente 0,95% Pris:369 000 kr, total bilkostnad: 172 242 kr.
***Eksempel lån: Rente 0,95% nom/3,41% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 4 290,-, Totalkostnad kr 163 140,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.

SUBARU XV FRA 354 800,–*
2017 MODELL KLARE FOR LEVERING

0,– kontant



MEN DU VET AT DU KAN

DU TRENGER 
IKKE SOVE 
BLANT BJØRNER
FOR Å KJØRE
FORESTER

Subaru fi kk topp-plassering i USA for beste bilmerke i 2016

Med automatgir, BOXER-motor, permanent symmetrisk firehjulsdrift, høy bakkeklaring, Adaptive LED hovedlys, DAB-radio og
navigasjon i berøringsskjerm, varme i ratt og i for- og bakseter får du en driftssikker bil som kommer seg frem der de fleste
andre må gi opp. Kort sagt er Subaru Forester et tøft valg som du får det mye gøy med – som å komme deg ut i villmarka.

*NB! Kun begrenset antall. Veil pris: kr 434 800,- Fra pris gjelder levert Oslo. Frakt- Alle priser er inkl. mva. Årsavgift kommer i tillegg. Det tas forbehold om evt. endringer i spesifikasjoner fra fabrikk, endringer i bilavgifter og valutakurser, samt 
skrive- og trykkfeil. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Forbruk: 0,60–0,69 l/mil, CO2 148-163 g/km.
**Forskuddsleie ink. mva 54 900 kr. Etableringsgebyr: 4290 kr. Nom rente:0,95 %. Pris:439 000 kr, total bilkostnad: 212 310 kr.
*** Eksempel lån: Rente 0,95% nom/3,41% eff. Egenkapital 35%. Lånebeløp kr 150 000,– o/5 år. Etableringsgebyr kr 4 290,-, Totalkostnad kr 163 140,-. Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til gjeldende markedsrente.

PRIVATLEIE FRA
3 190,–** MND.

KAMPANJERENTE 0,95%***

SUBARU FORESTER SPORT CLASSIC FRA 409 800,–*
KUNDEFORDEL KR 25 000,–



KNALLTILBUD PÅ UTVALGTE BILER I SEPTEMBER!

VELG PAKKEN SOM PASSER BEST - VI SPANDERER!

1. Innbyttegaranti kr. 30 000,– for din  gamle bil.   
  (Må være registrert og  ingen skyldige avgifter)

2. Gratis service i 3 år  
(km begrenset til 15 000 km pr. år)

3. Rabatt på kr 25 000,– 

Se vårt store utvalg av nyere brukte biler 
på bnh.no/bruktbil

NISSAN PULSAR FRA KR 228 900,—

NISSAN NOTE FRA KR 189 900,— SUBARU LEVORG FRA KR 419 900,—

Tidligere i år flyttet Birger N. Haug 
 klargjøring av nye biler fra Lierstranda 
til den nye næringsparken på 
Follestad i Røyken. 

På jakt etter nyere bruktbil?
Ved det nye anlegget i Røyken er det etablert et 
 bruktbilsenter med utstillingslokaler på 

1600 kvadratmeter. Med et stort utvalg av 
nyere bruktbiler og hele 700 innendørs 
 parkeringsplasser, er det lagt til rette for 
en hyggelig handel.

Ta turen innom oss og se vårt store utvalg 
av nyere brukte biler!

2015 Nissan Note 1,2 98hk DIG-S Acenta. Innbyttegaranti kr 25 000,–, 
360 parkeringskamera, nøkkelfri, 29.372 km

2016 Subaru Levorg 1,6 DIT Sport Premium Lineartronic 4x4, 
skinn, navi, turbo, god plass, 7.221 km

2015 Nissan Pulsar DIG-T 115 Tekna, topp utstyrt, god plass, 
lavt forbruk, 30.640 km



VELKOMMEN TIL VÅRE BEDRIFTSAVDELINGER
Vi skreddersyr løsninger for deg og ditt firma

VI HAR MANGE FORNØYDE KUNDER - 1 HJELPENDE HÅND ER EN AV DEM

Bedrift Oslo

Kevin Patel
41 68 41 31
kp@bnh.no

KAM Bedriftssalg 

Ole Johnny Aas
41 66 95 32
oja@bnh.no

KAM Bedriftssalg

Kristoffer Sunnset
48 89 76 44
krsu@bnh.no

KAM Bedriftssalg 

Lasse Berg Nordmo
40 48 58 51
lbn@bnh.no

KAM Bedriftssalg

Bedrift Follo Bedrift Romerike

Vi har valgt å gå for elektrisk varebil på grunn av store 
 besparelser og en god miljøprofil. Bilene passer  utmerket 
til vårt bruksmønster, og er supre i bymiljøet. I tillegg er 
elbilene gode rullende  reklameplakater for vårt firma.  
 Michael Malling, Daglig leder 1 Hjelpende Hånd

Bedrift Bærum



NISSAN NV200 WORKING STAR - ET FORNUFTIG ARBEIDSJERN

NISSAN E-NV200 - ELEKTRISKE BESPARELSER HELE VEIEN

LEASING 5 ÅR - FRI KM
NULL i startleie og NULL i skadetrekk ved innlevering

Fra kr pr. mnd

 2 899,—*

E-NV200 COMFORT PLUSS 6,6 KW

• NULL startleie
• NULL skadetrekk ved 

 innlevering

• 100 000 km/ 5år
• Oppvarmet bil hver dag
• Store besparelser

* Bilen må ved innlevering være EU godkjent, alle servicer utført og stemplet av Nissanforhandler, alle vinduer og dekk uten skader. Må leveres tilbake med to sett hjul. Alle 
priser eks mva. Ingen mva på leasing av elektrisk bil iht dagens regler. Bil uten metallic, rente 4,95%, totalpris 5 år 244.230,- inkl. etableringsgebyr 4 290,-, pr. mnd 3 999,- inkl. 
termingebyr, ca kr 10-17,- pr. ladning, CO2 utslipp = 0/km, forbruk 1,5 – 2,4kw pr. 10km.

Leasing fra kun kr.

3 999,—*

*Alle priser eks mva. Bilen må ved innlevering være EU godkjent, alle servicer 
utført og stemplet av Nissan-forhandler, alle vinduer og dekk uten skader. 
Må leveres tilbake med to sett hjul. Bil uten metallic, rente 4,95% totalpris 5 år 
172 230,- inkl. etableringsgebyr 4 290,-, pr. mnd. 2 899,- inkl. termingebyr, 
CO2 utslipp = 130gram, forbruk 0,44-0,59 liter pr. 10km. 
Forbehold om feil priser og skrivefeil.



Birger N. Haug 6+
Service for biler eldre enn 5 år.

Biler eldre enn 5 år trenger fortsatt årlig ettersyn. 
Dette for å kontrollere blant annet at motor, 
drivverk, bremser og styring er i driftsmessig og 
forsvarlig stand. Du som bileier skal ha de beste 
forutsetninger for et trygt og driftssikkert bilhold 
frem til neste service. 

Velg mellom fullt serviceprogram skreddersydd 
til din bil eller 6+ økonomiservice 
(liten/stor) til gunstigere pris. Er det behov for 
bytte av slitasjedeler utfører vi dette til gunstige 
priser med merkeoriginale deler. 

Våre serviceteknikere sørger for at produsentens 
anbefalinger blir fulgt, slik at driftssikkerheten på 
din bil blir ivaretatt.

6+ liten økonomiservice fra kr 2 790,—
6+ stor økonomiservice fra kr 4 850,—

Sjekk vår hjemmeside for mer info www.bnh.no

Dekkhotell - enkelt og 
bekymringsfritt 
La oss ta vare på dekkene dine!

Hjul tar opp verdifull plass og er uhåndterlige 
og tunge. De bør vedlikeholdes og behandles 
korrekt for å forlenge levetiden og lagres sikkert 
for å unngå tyveri.

Mange av våre moderne biler har 
dekktrykksensorer (TPMS) som må tas hensyn 
til ved hjulskift. Dekk og felger bør kontrolleres 
jevnlig for å opprettholde sikkerheten på veien. 
Sjekker du inn hjulene dine på vårt dekkhotell, 
fritar vi deg fra alt dette.

Vi vasker dekk og felger, sjekker lufttrykk, 
mønsterdybde og holdbarhetstid på dekkene i 
tillegg til å montere dem på bilen. 

Kontakt oss for pris på telefon 400 10 400 
eller servicesenteret@bnh.no 

«Våre serviceteknikere 
sørger for at produsentens 
anbefalinger blir fulgt, slik at 
driftssikkerheten på din bil 
blir ivaretatt.»



Det digitale radioskiftet

I 2017 skjer det.
Norsk radio digitaliseres. 
Gjennom 2017 slukkes riksdekkende FM-sendinger region for region.

Radioen digitaliseres for å sikre norske lyttere et godt og 
bredt radiotilbud også i fremtiden. Digital radio gir flere 
kanaler og mer norsk innhold. DAB er i ferd med å overta 
som bruksradio. To av tre husstander har allerede radio med DAB. 
Les mer om dekningen og slukking ved å gå inn på www.radio.no. 
Slukkingen av FM for Oslo, Vestfold og Akershus vil skje i september 2017.

1. 2.

3.

DAB-løsning for biler med 
USB-tilkobling i bil. 

• Mottar strøm fra USB
• Betjenes som en lagringsenhet
• Avspilling via bilens originale spiller
• Glassantenne

KAMPANJEPRIS NISSAN
Kr 2 499,–  Ferdig montert i bil. 
(NISSANDAB+U2)

KAMPANJEPRIS SUBARU 
Kr 2 799,– Ferdig montert i bil. 
(SUBARUDAB+U)

Spesialtilpasset til Nissan og 
Subaru modeller med USB-avspilling

DAB-løsning for biler uten
USB-tilkobling i bil.

• Tiny C5 Universaladapter
• 10 programbare favorittkanaler
• Bluetooth streaming
• Handsfree
• Støtter automatisk frekvensbytte
• Glassantenne
• Mottar strøm fra 12V uttak i bil

KAMPANJEPRIS 
Nissan og Subaru 
Kr 2 499,– ferdig montert i bil.
(101280)

SmartDAB passer alle biler 
med FM-radio eller
AUX-inngang og styres via 
Bluetooth med en dedikert 
app på din smarttelefon.

• Stasjonslogo, navn, sang og 
artist informasjon vises på 
telefonen

• Bla i stasjoner ved å sveipe 
høyre-venstre på telefonen.

• Lyden overføres via FM- 
modulering eller via aux- 
inngangen (3.5mm minijack)

• Slideshow støttes også om den 
aktuelle kanalen sender dette.

• Lytt til digital radio (DAB/DAB+) 
gjennom din eksisterende radio

• Fungerer på alle biler med FM/
RDS-radio eller med Aux-inn

• Kontrolleres via en gratis app 
tilgjengelig på App Store og 
Google Play

• App har mulighet for lagering 
av favorittstasjoner

• Enkel å installere, plug’n play 
digital radio løsning

• USB port for ladning av for eks. 
mobiltelefon

• Natt/dag modus
• Magicmount feste for 

 mobiltelefon

KAMPANJEPRIS
Nissan og Subaru 
Kr 2 199,– ferdig montert i bil. 
(SMARTDABFM+MAGFMI) 

Kampanjetilbud på DAB radio i bil
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BIRGER N. HAUG OSLO
Haraldrudveien 9 • Sentralbord: 23 24 41 00 • oslo@bnh.no 

BIRGER N. HAUG BÆRUM
Olav Ingstads vei 14 • Sentralbord: 67 15 40 00 • barum@bnh.no

BIRGER N. HAUG RØYKEN
Johan Follestadvei 15 • Sentralbord: 31 28 88 95 • royken@bnh.no

BIRGER N. HAUG FOLLO
Haugenveien 3 • Sentralbord: 64 00 23 70 • follo@bnh.no

BIRGER N. HAUG ROMERIKE
Depotgata 12 • Sentralbord: 63 80 44 00 • romerike@bnh.no

VELKOMMEN TIL 
BIRGER N. HAUG!


