FULL OPERATIONAL LEASE

Kwestie van
slim manoeuvreren.
Wilt u de meest gunstige exploitatiekosten?
Ondernemen is een uitdagend spel. Langetermijnvisie, strategie, doorzettingsvermogen en
een gezonde dosis lef zijn essentieel. Zeker zijn van de juiste keuzes geeft u vertrouwen.
Met Full Operational Lease van Hitachi Capital Mobility bent u zeker van een optimale
economische levensduur van de leaseauto tegen de meest gunstige exploitatiekosten.
De ideale leasevorm als u kiest voor onbezorgd rijplezier. Prettig geregeld.

Full Operational Lease

De meest gekozen leasevorm, die garant
staat voor onbezorgd rijplezier.

U KRIJGT VAN ONS
• 10% marge op de jaarkilometrage;
• Gratis herstel van band- en ruitschade (tenzij vervanging noodzakelijk is);

GUNSTIGSTE EXPLOITATIEKOSTEN

• Gratis toegang tot My Fleet Manager van Hitachi Capital Mobility met

Met Full Operational Lease least u onbezorgd een auto voor de optimale
economische levensduur van de auto tegen het scherpste tarief.

onder andere de online managementrapportage;
• Alleen het eigen risico doorbelast bij een schuldschade;
• Twee vaste contactpersonen.

WAAROM FULL OPERATIONAL LEASE?
• U profiteert van het laagste leasetermijn bedrag;

UW VOORDEELTARIEF

• U heeft vrijheid in merk en modelkeuze.

Uw voordeeltarief is afhankelijk van het type auto, de kilometrage, de
looptijd van het contract en andere componenten in het leasecontract.

STANDAARD IN HET FULL OPERATIONAL LEASETARIEF
• Rente;

MEER WETEN?

• Afschrijving;

Heeft u vragen over Full Operational Lease? Of wilt u meer weten over

• Houderschapsbelasting;

de mogelijkheden voor uw bedrijf? Wij staan graag voor u klaar met

• Reparaties, onderhoud en vervanging van banden;

uitgebreid advies of een voorstel op maat.

• 24/7 pechhulp in Europa;
Neem contact op met uw accountmanager via 088 - 28 28 400.

• WA- en cascodekking;
• Personen Ongevallen en Inzittendenverzekering (POI).

Wij halen en brengen de auto kosteloos, waar in Nederland u maar wilt.
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Vanaf 1 mnd

Vanaf 3 mnd

6 mnd

12 mnd

Per dag opzegbaar.

Per dag opzegbaar.
Vast bedrag per
maand, inclusief
35 vrije kilometers
per dag.

Gebaseerd op
24 mnd.
Na periode van 6 mnd
onder voorwaarden
per maand opzegbaar.

Gebaseerd op 48 mnd.
Na periode van 12 mnd
onder voorwaarden per
maand opzegbaar.
Bij uitdienen van 48 mnd
contractbonus.

Keuze uit een
categorie

Keuze uit
categorie 1 of 2

Keuze uit voorgeselecteerde auto’s

Vanaf 24 mnd

Zelf auto
samenstellen
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