SHORT LEASE

Geen hindernis te hoog.
Wilt u direct en voor een korte periode een auto leasen?
In onze steeds sneller werkende wereld is tijd het schaarste goed. Wij hebben behoefte aan
oplossingen die snel leverbaar en flexibel inzetbaar zijn. Adequaat inspelen op veranderingen
en tijd blijven maken voor elkaar, daar draait het om.
Met Short Lease van Hitachi Capital Mobility breidt u uw wagenpark gemakkelijk tijdelijk uit.
Ideaal als u binnen uw bedrijf snel één of meerdere extra auto’s voor een korte periode nodig
heeft. Prettig geregeld.

Short Lease

De perfecte oplossing wanneer u op korte
termijn én voor een korte periode één of
meerdere auto’s nodig hebt.

Tegen een kleine eenmalige bijdrage halen en brengen wij de auto,
waar in Nederland u maar wilt.

U KRIJGT VAN ONS
• Minimaal 1.667 vrije kilometers per maand;

DE KEUZE IS AAN U

• Gratis herstel van band- en ruitschade (tenzij vervanging noodzakelijk is);

Heeft u een extra auto nodig voor een nieuwe collega die nog in zijn/haar

• Gratis toegang tot My Fleet Manager van Hitachi Capital Mobility

proeftijd zit? Of die bijspringt in een tijdelijk project? Dan is Short Lease

met onder andere de online managementrapportage;

de perfecte leasevorm voor u. U breidt uw wagenpark uit in alle flexibiliteit,

• Alleen het eigen risico doorbelast bij een schuldschade;

zo lang of kort als u dat wilt.

• Twee vaste contactpersonen.

WAAROM SHORT LEASE?

UW VOORDEELTARIEF

• U bent verzekerd van flexibiliteit en comfort;

Uw voordeeltarief is afhankelijk van de categorie auto en de kilometrage

• Short Lease kan al vanaf dertig dagen en is daarna per dag opzegbaar;

die u kiest.

• U heeft keuze uit een categorie auto’s met de nieuwste modellen.
MEER WETEN?
STANDAARD IN HET SHORT LEASETARIEF

Heeft u vragen over Short Lease? Of wilt u meer weten over de

• Rente;

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

• Afschrijving;

uitgebreid advies of een voorstel op maat.

• Houderschapsbelasting;
• Reparaties, onderhoud en vervanging van banden;

Heeft u minimaal zes maanden een auto nodig?

• 24/7 pechhulp in Europa;

Dan is Flex Lease wellicht interessanter voor u.

• Vervangend vervoer na 24 uur;
Neem contact op met uw accountmanager via 088 - 28 28 400.

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