Suzuki Zomervoordeel 2018
Actievoorwaarden Suzuki Betaalplan Rente actie
•
•
•
•
•
•
•
•

3,6% rente voor een looptijd van 36 maanden.
Geldig op een nieuwe Suzuki Swift, Celerio, Baleno of Ignis.
Slottermijn mogelijk volgens de geldende richtlijnen.
Geldig van 01-07-2018 t/m 31-08-18.
Uiterlijke registratiedatum 15 september 2018.
Geldig op alle uitgebrachte offertes voor particuliere klanten tijdens de actieperiode.
Geldt niet icm Private Lease, FlexLease, Financial Lease en Operational Lease.
Inclusief overlijdensrisicodekking.

Rekenvoorbeeld Suzuki Betaalplan
Aanschafprijs Aanbetaling Kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag
€ 20.000,00
€ 0,00 € 20.000,00
3,6%
36
€ 323,31 € 10.000,00
€ 21.639,16

Dit niet-doorlopend krediet wordt u aangeboden door Suzuki Financial Services • Dit aanbod is
twee weken geldig • Voor nieuwe Suzuki Swift, Celerio, Baleno of Ignis • Geldig bij een looptijd
van 36 maanden • Het actietarief van 3,6 % kent een minimum kredietbedrag van € 2.500,- •
Onder voorbehoud van kredietacceptatie • Toetsing en registratie bij BKR te Tiel • Suzuki
Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM-nr.
12011089) • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • info@suzukifs.nl
Voor meer informatie over onze producten of diensten kunt u contact opnemen met uw
Suzuki dealer of Suzuki Financial Services. Wij helpen u graag verder. U kunt Suzuki Financial
Services bereiken via directsales@suzukifs.nl of telefonisch via 0347 – 367 971. Ma t/m vrij:
08.30 uur – 17.30 uur. Za: 11.00 – 17.00 uur. Of neem contact op met uw Suzuki dealer.
De genoemde prijzen zijn consumentadviesprijzen inclusief afleverkosten. De afleverkosten
bestaan uit de volgende kosten; rijklaar maken, legeskosten en
recyclingbijdrage.
Afgebeelde Suzuki-modellen kunnen afwijken van het aangeboden model en de
aangeboden uitvoering in uw persoonlijke aanbod.
Door akkoord te gaan met de voorwaarden, stemt u ermee in dat Suzuki Nederland en haar
dealers contact met u opnemen en u op de hoogte houden van acties en
aanbiedingen van Suzuki.
B.V. Nimag is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de
Wetbescherming persoonsgegevens. B.V. Nimag behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en
stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, behoudens haar dealers, behalve
als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de door u gevraagde dienst. U stemt
er mee in dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt door B.V. Nimag en haar dealers
voor marketingdoeleinden.
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B.V. Nimag behoudt zich het recht voor deze actie op elke door haar gewenst moment
beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de website
www.suzuki.nl
Klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per E-mail worden verzonden. Stuur uw klacht
of verzoek naar B.V. Nimag, Postbus 77, 4130 EB Vianen, of E-mail
naar klantenservice@suzuki.nl. Klachten worden binnen twee weken in behandeling
genomen.
Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot verbetering,
aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u via
https://privacy.louwmangroup.nl/suzukiautos indienen.
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