PEUGEOT PRIVATE LEASE

ZORGELOOS
PRIVÉ RIJDEN

IN UW PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308

VOLOP KEUZE MET
PEUGEOT PRIVATE LEASE

De 108 biedt een pasklaar antwoord op de steeds
grotere vraag naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid
en vrijheid! Een auto met sterke karaktereigenschappen,
die vooral in het drukke stadsverkeer volledig tot
uitdrukking komen en die nu nog praktischer en
zuiniger is. De Peugeot 108 is leverbaar zowel als 3- als
5-deursvariant.

De 208 is een gedurfd en ambitieus ontwerp. Elk detail
is zo ontworpen dat het geheel een eenheid vormt. De
Peugeot 208 biedt veel ruimte ondanks de compacte
buitenmaten. Zijn prestaties zijn indrukwekkend. Hij
is leverbaar in zowel 3- als 5-deursvariant. Vanaf het
basisniveau is de 208 al zeer compleet uitgerust!

De Peugeot 2008 is chic en sportief en de langverwachte
compacte crossover van Peugeot. Deze crossover heeft
de rijeigenschappen van een berline, de ruimte van een
SW en de robuustheid van een SUV.

UIT HET GAMMA VAN PEUGEOT PRIVATE LEASE KUNT U EEN AUTO KIEZEN DIE BIJ U PAST.
WE BIEDEN PRIVATE LEASE AAN VAN NIVEAU ACCESS TOT EN MET ALLURE. DAARNAAST
BEPAALT U ZELF DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT, NAMELIJK 24, 36 OF 48 MAANDEN.
VERDER BEPAALT U ZELF HOEVEEL KILOMETERS U RIJDT. U KUNT KIEZEN UIT EEN
JAARKILOMETRAGE TOT MAXIMAAL 30.000 PER JAAR.

OP DEZE MODELLEN BIEDEN WIJ U PRIVATE LEASE AAN. EEN UNIEKE INVULLING OM
TEGEN EEN AANTREKKELIJK MAANDBEDRAG IN EEN GLOEDNIEUWE PEUGEOT 108, 208,
2008 OF 308 TE RIJDEN. ZONDER EXTRA KOSTEN, ALLES INCLUSIEF.

De stylisten en ingenieurs van Peugeot hebben een
gewaagde berline gecreëerd, met een geraffineerd
design. Met perfecte rijeigenschappen en zuinig in
verbruik. De nieuwe Peugeot 308 is compacter en
weegt 140 kg minder dan zijn voorganger. Het interieur
is juist ruim en er is volop bagageruimte. De innovatieve
bestuurdersplaats (de Peugeot i-cockpit) biedt een
unieke rijsensatie.

EXCLUSIEF OP DE PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308
BIEDEN WIJ U PEUGEOT PRIVATE LEASE
Met Peugeot Private Lease kunt u in een gloednieuwe Peugeot 108, 208, 2008 of de nieuwe 308 rijden tegen
een zeer aantrekkelijk maandbedrag. In deze maandelijkse vergoeding zijn alle services inbegrepen, zoals
wegenbelasting, verzekering, reparatie en onderhoud. Zo komt u niet meer voor onverwachte verrassingen
te staan. Het enige waar u nog aan moet denken is uw brandstof. U weet dus precies waar u aan toe bent.
Onbezorgd rijden in uw nieuwe Peugeot 108, 208, 2008 of de nieuwe 308. Dat is het gemak van Peugeot
lease.
INCLUSIEF:
• REPARATIE EN ONDERHOUD DOOR PEUGEOT-ERKEND REPARATEUR
• PEUGEOT PECHHULP
• ALLRISKVERZEKERING
• WEGENBELASTING
• AFSCHRIJVING EN RENTE
• AFLEVERINGSKOSTEN
• SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN
• ONGEVALLENVERZEKERING INZITTENDEN
• BANDEN (WINTERBANDEN OPTIONEEL)

ZORGELOOS PRIVÉ RIJDEN
IN UW PEUGEOT 108, 208, 2008 OF DE NIEUWE 308
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND
MET PEUGEOT PRIVATE LEASE RIJDT U IN EEN SPLINTERNIEUWE PEUGEOT. ALS U DE AUTO
NA AFLOOP VAN HET CONTRACT INLEVERT, HOEFT U ZICH GEEN ZORGEN TE MAKEN OVER
HET INLEVEREN VAN DE AUTO. U STAPT GEWOON IN EEN NIEUWE PEUGEOT MET PEUGEOT
PRIVATE LEASE. U HOEFT GEEN INVESTERING TE DOEN EN U LOOPT GEEN RISICO.
WAAROM PRIVATE LEASE VAN PEUGEOT?
•	Private Lease van Peugeot wordt aangeboden door Peugeot Lease, de financieringsmaatschappij van
Peugeot. Wij kennen uw auto als geen ander; zo komen wij tot onze scherpe tarieven.
•	Wij maken deel uit van Banque Psa Finance, met wereldwijd meer dan een miljoen contracten in portefeuille een ervaren en solide specialist.
•	U kunt bij ons exact de door u gewenste Peugeot samenstellen. Wij verplichten u niet tot een keuze uit
een aantal uitvoeringen en kleuren.
• Onderhoud en reparatie gebeurt door uw Peugeot-dealer. Wel zo makkelijk en vertrouwd!

WAT HOUDT PEUGEOT PRIVATE LEASE IN?
Peugeot Private Lease is gebaseerd op Operational Lease. Dit betekent dat u geen aanbetaling doet en de
volgende zaken in de leaseprijs zijn verwerkt: afschrijving, rente, afleveringskosten, verzekering, wegenbelasting, reparaties, onderhoud, schade, ruitbreuk, pech-onderweghulpdienst en BTW. Indien de auto met
brandstof wordt afgeleverd, verrekent de dealer dit rechtstreeks met u. Eigenlijk kunnen we beter uitleggen
wat er niét onder valt. En dat zijn logische zaken: brandstof, boetes en bijvoorbeeld het wassen van de auto.
De rest zit allemaal in het maandelijkse leasebedrag. Geen onverwachte autokosten dus.
UW PEUGEOT-DEALER ALS AANSPREEKPUNT
De Peugeot-dealer helpt u graag bij het maken van de beste keuze. Ook het afsluiten van de overeenkomst
kan gewoon in de showroom geregeld worden. En eenmaal op weg kunt u dankzij het uitgebreide Peugeotnetwerk altijd en overal rekenen op de beste service.
PEUGEOT PECHHULP
Onverwachte problemen tijdens uw autorit in Nederland? Dan kunt u een beroep doen op de standaard
pechhulp van Peugeot. Deze is inbegrepen in uw Peugeot Private Lease overeenkomst. Optioneel kunt u
Peugeot Private Lease uitbreiden met Peugeot Lease Assistance. Deze uitgebreide hulpverlening bij pech
zorgt ervoor dat u 24 uur per dag kunt rekenen op hulpverlening in binnen- en buitenland. Zo wordt het
ongemak voor u tot een minimum beperkt. En als uw Peugeot langer dan 24 uur in de werkplaats staat voor
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft u tevens recht op vervangend vervoer. Zo bent u altijd
mobiel!
VERVANGEND VERVOER
U kunt Peugeot Private Lease uitbreiden met vervangend vervoer. Zo blijft u altijd mobiel!

Operational Lease is een vorm van huren waarbij u gebruik gaat maken van de auto. U wordt dus geen eigenaar, maar sluit een
contract af tegen een vooraf bepaalde looptijd en een verwacht jaarkilometrage. De auto blijft eigendom van Peugeot Lease.

VERZEKERING
MET DE BESTE DEKKING

MEER WETEN OVER PRIVATE LEASE?
VRAAG HET UW PEUGEOT-DEALER

EIGEN RISICO
Bij schade neemt u contact op met uw Peugeot-dealer of met Peugeot Lease. Per schadegeval zal, indien
de schade door u is veroorzaakt, het eigen risico in rekening worden gebracht. Standaard bedraagt het eigen
risico € 450. U kunt ook kiezen voor een eigen risico van € 225. De Private Lease-termijn is hetzelfde voor
iedereen, ongeacht leeftijd of aantal schadevrije jaren.

Uw Peugeot-dealer vertelt u graag alle voorwaarden en mogelijkheden van Peugeot Private Lease.
Neem onze uitgebreide leaflet met voorbeeld prijzen mee uit de showroom of kijk op www.peugeot.nl.

EINDE VAN UW LEASECONTRACT
Aan het eind van de periode van 2, 3 of 4 jaar wordt u tijdig geïnformeerd over het (eventueel) aangaan van
een nieuw Private Lease-contract.
EXTRA OPTIES
U kunt uw opties en accessoires vrij kiezen met Peugeot Private Lease. Echt de Peugeot 108, 208, 2008 of
de nieuwe 308 naar uw keuze dus. Ook winterbanden behoren tot de mogelijkheden.
DE AANVRAAG
Peugeot Private Lease is exclusief aan te vragen door consumenten. U betaalt daarom ook geen bijtelling.
DE ACCEPTATIE
De financiële acceptatie wordt door Peugeot Lease getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel. Bij de aanvraag
dient u naast legitimatie ook uw inkomen en woonlasten aan te tonen. Indien nodig kan Peugeot Lease u verzoeken
aanvullende informatie toe te sturen.

GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
U kunt het voertuig niet zonder toestemming van
Peugeot Lease verhuren of anderszins aan derden in gebruik geven. Derden zijn hier personen die niet behoren
tot uw gezinsleden. Uiteraard dienen uw gezinsleden in
het bezit te zijn van een Nederlands of internationaal
rijbewijs.
AFWIJKINGEN TUSSEN AFGELEGDE EN
OVEREENGEKOMEN KILOMETERS
Bij het afsluiten van uw leasecontract heeft u de
kilometers die u jaarlijks rijdt, ingeschat. Rijdt u echter
meer kilometers dan worden deze extra kilometers
aan het eind van het contract aan u doorberekend. Het
bedrag voor meerkilometers is vastgesteld op € 0,06
per kilometer.
VOORTIJDIGE BEËINDIGING
U kunt te allen tijde het voertuig voortijdig teruggeven
door het bij uw Peugeot-dealer in te leveren. U dient
dit ten minste 1 maand van tevoren schriftelijk door te
geven aan Peugeot Lease. U blijft, ook na inlevering,
aansprakelijk voor de betaling van de resterende lease
termijnen – onder aftrek van de in deze termijnen begrepen verzekeringspremie, voorziening voor onderhoud
en reparatie alsmede terugvorderbare belastingen –
en de overige verplichtingen uit hoofde van het Private
Lease-contract.

EINDE CONTRACT
Indien Peugeot Lease aan het einde van het contract
niet-acceptabele schade constateert, wordt deze aan
u doorberekend. Raadpleeg het inleverprotocol in de
bestuurdershandleiding voor meer informatie.
WIJZIGING HOUDERSCHAPSBELASTING
Een wijziging in houderschapsbelasting zullen we aan
u doorbelasten.
WAARBORG
Bij Peugeot Lease hoef je geen verplichte aanbetaling
te doen voor Private Lease, maar we kunnen wel een
waarborg vragen. Als je bij ons een Private Leaseauto
bestelt, beoordelen wij je financiële situatie door een
kredietanalyse uit te voeren. Deze analyse wordt uitgevoerd om je kredietwaardigheid te beoordelen en dus
om er zeker van te zijn dat wij samen financieel verstandige beslissingen nemen. In sommige gevallen (onder
andere: hogere leeftijd, tijdelijk dienstverband) zullen
wij vervolgens een zekerheidsstelling vragen in de vorm
van een waarborg. Dit bedrag van de waarborg moet
je betalen voordat we je Peugeot laten leveren door
de Peugeot-dealer. Nadat je je Peugeot in goede staat
(volgens de regels van het contract) teruggebracht hebt,
betalen wij je waarborg (met rente) terug.

Peugeot Lease is een handelsnaam van PSA Finance Nederland BV. Wijzigingen voorbehouden. Peugeot Private Lease is een product van Peugeot Lease.
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