One Stop Private Lease
Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 turbo 163 PK Intens

10000 km
12000 km
15000 km
20000 km
25000 km
30000 km

60 mndn
€ 515,00
€ 529,00
€ 539,00
€ 555,00
€ 575,00
€ 589,00

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

48 mndn
€ 539,00
€ 554,00
€ 565,00
€ 580,00
€ 619,00
€ 659,00

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

36mndn
€ 579,00
€ 595,00
€ 610,00
€ 635,00
€ 660,00
€ 710,00

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Prijslijst:
1-7-2018
Levering:
voor 1 oktober 2018
Consumentenprijs:
€ 31.570
Op basis van NEDC BPM

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket

CVT/ automaat
Trekhaak 13P vast
Trekhaak 13P afn

60 mndn
48 mndn
€ 25,00 ⃝ € 30,00 ⃝
€ 14,00 ⃝ € 17,00 ⃝
€ 17,00 ⃝ € 21,00 ⃝

36mndn
€ 35,00
€ 23,00
€ 28,00

⃝
⃝
⃝

Meerprijs metallic lak € 10,00 per maand voor alle looptijden ( de standaard lak is Polar White)
Polar white standaard geen meerprijs

Bronze
Sterling Silver
Red Diamond ( € 19,00 ipv € 10,00)

⃝
⃝
⃝
⃝

Orient Red
Amethyst Black
Silky White
Titanium Grey

⃝
⃝
⃝
⃝

€ 5,00 per maand

⃝

€ 6,00 per maand

⃝

€ 8,00 per maand

⃝

Meerprijs contract componenten

Schadeverzekering inzittende (SVI)
Verlagen eigen risico van € 450,00
naar € 300,00 per maand
Extra verlagen eigen risico van € 300,00
naar € 150,00 per maand
Standaard in de leaseprijs is opgenomen :
─ Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving hierop
─ WA/Casco (All-Risk) verzekering
─ Houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)

─ Reparatie, regulier onderhoud en de vervanging van banden; alles via uw eigen dealer
─ Pechhulp in binnen- en buitenland.
─ De kosten van vervangend vervoer vanaf de eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
─ BTW
Prijzen geldig t/m 30-09-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is € 0,09 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof

www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder/documenten voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie.
Document versie 2.3 , ingangsdatum 1 juli 2018

Blad 1

Aanvraagformulier One Stop Private Lease
Uw gegevens
Geslacht (M / V)
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Postcode/Plaats
Telefoon Prive
Mobiel nummer
IBAN nummer
E-mailadres prive
Gegevens van uw partner
Geslacht (M / V)
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Nationaliteit
Telefoon Prive
Mobiel nummer
E-mailadres prive
Belangrijkste Voorwaarden
1. Klant moet minimaal 21 jaar zijn en in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs
2. Voorafgaand aan contractperiode wordt een eerste betaling gevraagd van 2 leasetermijnen.
Deze worden aan het eind van de contractperiode verrekend.
3. Kosteloze contractbeëindiging bij overlijden.
4. De zekerheid van het Keurmerk Private Lease.

Stuur het formulier naar vb@autoplanning.nl of lever deze in bij uw Mitsubishi dealer.
U zal binnen enkele dagen via onze kredietbeoordelaar EDR een e-mail krijgen waarin u gevraagd
wordt om een aantal aanvullende gegevens te uploaden. Deze gegevens bestaan o.a. uit;
kopie arbeidscontract, of overzicht andere inkomsten, laatste twee loonstroken en de bankafschriften
waarop de inkomsten zichtbaar zijn.

Handtekening klant voor akkoord:

___________
Zie www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder/documenten voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn

Blad 2

