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U DOET UW WERK,
WIJ REGELEN DE

Leaseauto

Heeft u het ook zo druk? Laat dan al het regelwerk rondom uw leaseauto aan ons over. Met Citroën Full Service
Operational Lease kiest u voor de meest complete vorm van leasen waarbij u aan bijna niets meer hoeft te denken.
Want u heeft al genoeg aan uw hoofd.
UW VOORDEEL:
• ALTIJD EEN LEASECONTRACT DAT BIJ U EN UW BEDRIJF PAST
• ALTIJD VERZEKERD VAN DE BESTE SERVICE EN MOBILITEIT
• WIJ NEMEN U ALLE ZORGEN UIT HANDEN, ZODAT U GEWOON UW WERK KUNT BLIJVEN DOEN
• EEN PROFESSIONEEL DEALERNETWERK DAT ALTIJD DICHTBIJ IS

CITROËN FINANCIAL SERVICES
ZO WERKT FULL SERVICE OPERATIONAL LEASE
Met Full Service Operational Lease nemen wij u vrijwel alle zorg uit handen. Zo zorgen wij voor aanschaf, rente,
afschrijving, onderhoud, reparatie, houderschapsbelasting, allriskverzekering, inzittendenverzekering en 24-uurs
pechhulp. En uiteraard is vervangend vervoer ook inbegrepen; u krijgt altijd een Citroën uit dezelfde klasse
mee. Wat wilt u nog meer? Heeft u zelf al ergens een oplossing voor? Geen probleem. We zijn flexibel genoeg
om één of meer diensten voor u uit het pakket te halen.
FINANCIEEL VOORDEEL
Naast het operationele gemak zijn er ook nog eens de financiële voordelen. Het aantal leasetermijnen en het
bedrag staan bijvoorbeeld van tevoren vast; de werkelijke exploitatiekosten zijn ónze zorg. De verhouding eigen
vermogen versus vreemd vermogen wordt niet verstoord, omdat de auto(’s) niet op uw balans komt/komen.
INCLUSIEF: ALLRISKVERZEKERING
Deelname aan het verkeer brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Citroën Business Finance heeft uw
leaseauto daarom volledig (WA-Casco) verzekerd. U kiest zelf het eigen risico. U kunt kiezen uit een eigen risico
van € 125, € 225 of € 450. Hoe hoger het eigen risico, des te lager uw maandbedrag. Bij schade vindt er
geen aanpassing in het verzekeringstarief plaats.
INCLUSIEF: CITROËN BUSINESS FINANCE ASSISTANCE
Citroën Business Finance Assistance biedt 24 uur per dag en zeven dagen per week hulp als u met uw auto,
door pech of een ongeval, uw reis niet kunt voortzetten. Deze service geldt voor alle inzittenden en in vrijwel
alle landen die op uw groene kaart staan.

OPTIONEEL: CITROËN BUSINESS FINANCE TRAVELCARD EN WINTERBANDEN
Optioneel kunt u hier nog de Citroën Business Finance Travelcard of winterbanden aan toevoegen. De Citroën Business
Finance Travelcard is een brandstofkaart waarmee u bij vrijwel ieder tankstation in Nederland kunt tanken. Even de
pincode en kilometerstand invullen en u of uw medewerkers kunnen tanken zonder zelf te betalen. Maandelijks ontvangt
u de tankgegevens van ons, zodat u in één oogopslag kunt zien wat het brandstofverbruik per auto is. Hiermee is de
Travelcard niet alleen een handig betaalmiddel, maar ook een effectieve manier voor brandstofmanagement die u
kosten kan besparen, zelfs bij één auto. Het wisselen en de vervanging van banden is standaard opgenomen. Optioneel
kunt u winterbanden toevoegen.
CITROËN BUSINESS FINANCE: BETROUWBAAR EN VOORDELIG
Citroën Business Finance is de leasemaatschappij van Citroën zelf. Omdat uw Citroën-dealer in samenwerking met
Citroën Business Finance onze leaseproducten verzorgt, bent u altijd gegarandeerd van een persoonlijke en
professionele behandeling. Wij hebben een landelijk netwerk van Citroën-dealers. U vindt daarom altijd een Citroëndealer in de buurt.

CITROËN BUSINESS FINANCE
MEER WETEN OVER FULL SERVICE OPERATIONAL LEASE?
Uw Citroën-dealer vertelt u graag meer over de voordelen van Full Service Operational Lease.
Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.citroen.nl/businessfinance.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Citroën Business Finance is een
handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V.
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Hoofdweg 256
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Telefoon: +31 (0)88 20 12 700
businessfinance@mpsa.com
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