FLEX LEASE

Samen verdergaan.
Wilt u een nieuwe leaseauto met een contract dat tussentijds opzegbaar is?
Dagelijks zien we de wereld om ons heen veranderen. Er worden nieuwe wisselende eisen gesteld aan
organisaties, teams en mensen. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen is hierbij de sleutel tot succes.
Met Flex Lease van Hitachi Capital Mobility combineert u optimale flexibiliteit met de gunstige
tariefstelling van Full Operational Lease. De perfecte oplossing voor medewerkers die werken op
projectbasis of op basis van een contract voor bepaalde tijd. Prettig geregeld.

Flex Lease
De ideale leasevorm voor medewerkers die
werken op projectbasis of op basis van een
contract voor bepaalde tijd.
FLEXIBEL LEASECONTRACT MET LAGE MAANDTARIEVEN
Met Flex Lease profiteert u van de voordelige tarieven van een meerjarig
contract. Uw contract kunt u na een half jaar of een jaar al opzeggen
zonder kosten van voortijdige beëindiging.
WAAROM FLEX LEASE?
• U profiteert van lage maandtarieven, gebaseerd op een gebruiksduur
van 24 of 48 maanden.
• Keuze uit voorgeselecteerde nieuwe en jong gebruikte auto’s uit de
voorraad van Hitachi Capital Mobility.
WERKWIJZE FLEX LEASE
Gebruiksduur 24 maanden
Na 6 maanden kunt u, bij uitdiensttreding van de desbetreffende
medewerker of indien betreffende medewerker niet langer in aanmerking
komt voor een leaseauto, de auto weer inleveren zonder kosten van
voortijdige contractbeëindiging.
Gebruiksduur 48 maanden
Na 12 maanden kunt u de auto weer inleveren, zonder kosten van
voortijdige contractbeëindiging.
Als u van deze flexibiliteit wilt blijven genieten en u dient de volledige
contractduur van 48 maanden uit, dan ontvangt u van ons een
bonus die kan oplopen tot €1.500,-. U kunt er na een periode van
12 maanden ook voor kiezen om uw contract om te zetten naar
Full Operational Lease met een totale contractduur van 48 maanden.
De bonus wordt in deze situatie met terugwerkende kracht vanaf
ingangsdatum verwerkt in het tarief.
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STANDAARD IN HET FLEX LEASETARIEF
• Rente;
• Afschrijving;
• Houderschapsbelasting;
• Reparaties, onderhoud en vervanging van banden;
• 24/7 pechhulp in Europa;
• WA- en cascodekking;
• Personen Ongevallen en Inzittendenverzekering (POI);
• 4-seizoenenbanden.
Wij brengen en halen de auto kosteloos, waar in Nederland u maar wilt.
U KRIJGT VAN ONS
• 10% marge op de meerkilometers van de jaarkilometrage;
• Gratis herstel van band- en ruitschade (tenzij vervanging noodzakelijk is);
• Gratis toegang tot My Fleet Manager van Hitachi Capital Mobility
met onder andere de online managementrapportage;
• Alleen het eigen risico doorbelast bij een schuldschade;
• Twee vaste contractpersonen.
UW VOORDEELTARIEF
Uw voordeeltarief is afhankelijk van het type auto dat u kiest.
MEER WETEN?
Heeft u vragen over Flex Lease? Of wilt u meer weten over de
mogelijkheden voor uw bedrijf? Wij staan graag voor u klaar met
uitgebreid advies of een voorstel op maat.
Heeft u minimaal 24 maanden een auto nodig?
Dan is Full Operational Lease wellicht interessanter voor u.
Neem contact op met uw accountmanager via 088 - 28 28 400.
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maand opzegbaar.
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