Suzuki Private Lease

Geen financiële verrassingen. Wel zo makkelijk.
Voor een vast bedrag per maand rijd je compleet zorgeloos in een nieuwe Suzuki. Alles is

inbegrepen en wordt voor je geregeld. Je betaalt alleen nog de brandstof zodat je in alle rust
kunt genieten van je nieuwe Suzuki. Wel zo makkelijk.
Door het vaste maandbedrag heb je
•

geen spaargeld nodig want er wordt geen grote investering of borg gevraagd.

•

overzicht in de maandlasten.

•
•

geen zorgen over bijvoorbeeld onderhoudskosten.

de mogelijkheid groter / luxer te rijden dan je zou kunnen kopen.
Eén vast maandbedrag voor:

Dit regel je zelf:

Reparatie (inclusief glas) en onderhoud
(APK)
24/7 Pechhulp in Europa

Brandstof

Allrisk verzekering

Wasbeurten

Wegenbelasting

Parkeerkosten

Rente & afschrijving

€ 300,- Eigen bijdrage bij niet verhaalbare
schade

Afleverkosten

Bekeuringen

Banden (winterbanden optioneel)
Overlijdensrisicodekking
Vervangend vervoer (na 24 uur)
Inzittendenverzekering
Wij hebben geen invloed op wettelijke wijzigingen en belastingverhogingen. Gelukkig wijzigen
ze niet vaak, maar als dit gebeurt dan worden deze wel aan jou doorberekend. Voorbeelden
hiervan zijn wegenbelasting, BTW en assurantiebelasting.
Jij bepaalt

Je Suzuki stel je zelf samen, alle modellen + uitvoeringen zijn beschikbaar voor Suzuki Private
Lease. Ook alle opties en accessoires kun je toevoegen aan de auto, zodat je deze helemaal

naar jouw smaak samenstelt. Dit geldt ook voor het contract. Je kiest zelf hoelang en hoeveel
je met de auto wilt rijden.

Je wordt volledig ontzorgd

Wij regelen alles voor je, van het afsluiten tot en met het einde van het contract. Je dealer
is je vaste aanspreekpunt voor reparatie en onderhoud. Ook kun je bij je dealer je huidige
auto inruilen. Het inruilbedrag kun je eventueel gebruiken als vooruitbetaling, waardoor je
maandbedrag lager wordt. Je kunt maximaal 25% van de cataloguswaarde van de auto
vooruitbetalen.

Je loopt geen enkel financieel risico

Door het vaste maandbedrag weet je precies waar je aan toe bent. Dus geen onverwachte
rekeningen van de garage en geen zorgen over het verkopen van je auto over een paar

jaar. Omdat wij werken volgens de richtlijnen weet je zeker dat je altijd de maandlast kunt
betalen.

Voordelen Suzuki Private Lease
Opzegbaar bij onverwachte gebeurtenissen
Eén aanspreekpunt: de Suzuki-dealer
Vooruitbetaling en inruil mogelijk
Eigen risico is € 300,Keuze uit alle Suzuki-modellen en uitvoeringen
120 locaties van Suzuki-dealers, dus altijd in de buurt
BKR

Om in aanmerking te komen voor Suzuki Private Lease word je getoetst bij het BKR. Wij

hebben hiervoor je legitimatiebewijs, een recente loonstrook/inkomstenbewijs en een bewijs

van je woonlasten nodig. Dit is om je te beschermen tegen te hoge financiële lasten. Samen
bekijken en beoordelen we hoeveel je wilt en kunt betalen. Zo krijg je de garantie dat je de
maandelijkse kosten kunt dragen.

Als je een Private Lease contract afsluit, word je geregistreerd bij het BKR, voor 65% van de
totale termijnen.

Een voorbeeld:

Je termijnbedrag is € 250,- en je hebt een looptijd van 48 maanden afgesloten.
In totaal zal je aan termijnen voldoen: € 250,- x 48 = € 12.000,-.

Voor de BKR registratie zal dan een bedrag geregistreerd worden van 65% van € 12.000,- =
€ 7.800,-.

Eigen risico

Bij schade neem je contact op met je Suzuki-dealer voor een reparatie. Bij verhaalbare schade
betaal je geen extra kosten. Bij niet-verhaalbare schade word je eigen risico in rekening
gebracht. Dit is € 300,- per schadegeval. Bij ruitschade is dit € 90,-.
Schadevrije jaren

Je schadevrije jaren leveren korting op. Je dient deze schadevrije jaren wel aan te tonen.

Je huidige autoverzekeraar registreert het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd.

Daarvoor is het nodig een overzicht op te vragen bij je huidige verzekeringsmaatschappij, de
zogeheten royementsverklaring.
Overeengekomen kilometers

Vooraf maak je een schatting van het aantal kilometers dat je jaarlijks denkt te gaan rijden. Rijd
je meer kilometers, dan worden deze met je verrekend. Dit gebeurt eenmaal per jaar.

Als je van mening bent dat je altijd meer rijdt dan je hebt afgesproken, is het waarschijnlijk
voordeliger om je contract aan te passen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Voortijdig beëindigen (overlijden / verlies van inkomen)

Het is mogelijk om het contract voortijdig te beëindigen. Bij verlies van inkomen of bij overlijden
kan het contract kosteloos opgezegd worden. Bij overlijden kunnen nabestaanden de auto
zonder extra kosten binnen drie maanden bij je Suzuki-dealer inleveren.
Bij verlies van inkomen gelden de volgende voorwaarden:
•

Je bent gedwongen ontslagen (en dat is niet je eigen schuld).

•

Je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden.

•
•
•
•

Je bent 80% of meer arbeidsongeschikt.

Je moet aantonen dat het geval zich heeft voorgedaan.

Je moet aantonen dat je daardoor de leasetermijnen niet meer kunt betalen. Dit gebeurt
door middel van een nieuwe inkomsten/lastenberekening.
Je hebt altijd aan alle verplichtingen voldaan.

Einde contract

Aan het einde van het contract wordt er contact met je opgenomen om jouw wensen te

bespreken. Wil je een nieuw Private Lease contract of wil je toch nog wat langer doorrijden?
Zowel bij een nieuw contract als bij een beëindiging lever je de auto bij je Suzuki-dealer in.
De auto wordt vervolgens gecontroleerd op schade. Niet acceptabele schade wordt aan je
doorbelast.

Keurmerk Private Lease

Wij zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Het keurmerk staat, net als ons bedrijf,

voor veilig verantwoord en vertrouwd leasen. Omdat wij het keurmerk voeren, hanteren wij ook

de algemene voorwaarden van het Keurmerk. Deze voorwaarden zijn in samenwerking met de
Consumentenbond tot stand gekomen.

Je wilt Private Lease. De volgende stappen worden doorlopen

1. Stel je favoriete auto samen inclusief opties en accessoires. Bepaal de looptijd en het
geschatte aantal kilometers per jaar. Vergeet natuurlijk niet om een proefrit te maken.

2. Na ontvangst van gegevens nemen wij binnen 24 uur contact met je op (op werkdagen).
3. Je levert je loonstrook, bewijs van woonlasten en kopie van je legitimatiebewijs aan.

Schadevrije jaren leveren korting op. Om hiervoor in aanmerking te komen hebben wij een
verklaring van je huidige autoverzekering nodig.

4. Wanneer na controle van de gegevens je aanvraag akkoord is ontvang je een e-mail ter
bevestiging en wordt het contract naar je toegestuurd.

5. Zodra wij het getekende contract hebben ontvangen wordt de auto bij je voorkeursdealer
besteld.

6. Van je dealer ontvang je bericht wanneer je de auto kunt komen ophalen.

Vragen? Neem contact op met je Suzuki-dealer of met Suzuki Financial Services.
Telefoon: 		

0347 - 367 975 		

E-mail: 		 directsales@suzukifs.nl
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 		

11.00 - 17.00 uur

Zelf alvast jouw favoriete Suzuki samenstellen? Kijk op www.suzuki.nl/private-lease.

