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FINANCIAL LEASE, EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS:
PEUGEOT 3008 HYBRID4 en 508 HYBRID4 TEGEN HET ACTIETARIEF VAN 6,9%
Financial Lease is een slimme manier om uw nieuwe Peugeot te financieren en nu extra voordelig op de Peugeot
3008 HYbrid4 en 508 HYbrid4. Tot en met 30 september a.s. betaalt u slechts 6,9% rente! Bij Financial Lease
ligt de nadruk op financiering, maar de auto blijft op uw balans staan. Bovendien worden de maandlasten op
uw bedrijfssituatie toegespitst omdat u zelf de looptijd kiest (12, 24, 36, 48 of 60 maanden) die het beste bij
de gebruiksperiode en de afschrijving van de auto past. Dankzij de slottermijn van Financial Lease blijven uw
maandlasten extra laag omdat u niet het volledige kredietbedrag af hoeft te lossen.
OPERATIONAL LEASE, DE ALLES-IN-ÉÉN OPLOSSING VOOR DE ZAKELIJKE RIJDER:
U LEAST AL EEN PEUGEOT 3008 Hybrid4 VANAF SLECHTS € 745,-* P/MND EN EEN
PEUGEOT 508 Hybrid4 vanaf € 619,-*P/MND
Met Operational Lease van Peugeot Lease kunt u al het regelwerk rondom uw leaseauto aan ons overlaten. U
kiest voor de meest complete vorm van leasen waarbij u aan bijna niets meer hoeft te denken. Aanschaf, rente,
afschrijving, onderhoud, reparatie, belasting, brandstofpas, all risk verzekering, inzittendenverzekering, 24-uurs
pechhulp en vervangend vervoer, alles is voor u geregeld. Omdat leasing een vorm van off-balance financiering is,
verbetert het de ratio tussen eigen en vreemd vermogen op de balans.

**Bij afsluiten van een Operational Lease Contract ontvangt u gratis iPad 3 16GB Zwart of Wit of een Cadeaubon van Zano voor een maatpak t.w.v. € 450. Vraag uw Peugeot-verkoper naar
de exacte voorwaarden en een berekening op maat. *) De genoemde bedragen zijn vanaf-maandbedragen excl. btw, gebaseerd op Full Service Operational Lease, incl. vervangend vervoer,
48 maanden en 20.000 km/jr. Bovenstaande actie is geldig vanaf 1 juli t/m 30 september 2012. Peugeot Lease is een handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V. Aan de inhoud van dit leaflet
kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

