
 
 

26 april 2021 
 

Actievoorwaarden Suzuki Private Lease 
 
 

Tijdens de actieperiode van 26 april t/m 30 juni 2021 kunt u profiteren van een super scherpe 
prijs per maand op een Suzuki Private Lease-contract1 bij een looptijd van 60 maanden en op 
basis van 10.000 km/jaar.  
 
1. Door deelname aan de actie verklaart u zich bekend en akkoord met de onderhavige 
actievoorwaarden. 
 
2. Door akkoord te gaan met de actievoorwaarden stemt u ermee in dat Suzuki Financial 
Services of de aan haar verbonden erkende Suzuki dealer contact met u opneemt. 
 
3. Op het Suzuki Private Leasecontract voor een nieuwe Suzuki Ignis, Swift, S-Cross, Vitara, 
Swace of Across wordt een prijs per maand afgegeven bij een Suzuki Private Leasecontract 
met een looptijd van 60 maanden en op basis van 10.000 km/jaar. Deze actie is niet geldig in 
combinatie met Suzuki Flex-lease.  
 
4. De onder punt 3 benoemde prijs is alleen geldig bij een Private Leasecontract welke is 
afgesloten in de periode vanaf 26 april t/m 30 juni 2021. De registratie van de Private 
Leaseauto dient plaats te vinden voor of uiterlijk op 15 oktober 2021.  
 
5. Andere lopende en toekomstige acties zijn niet van toepassing op dit aanbod. 
 
6. Suzuki Financial Services en BV Nimag behouden zich het recht voor deelnemers op enig 
moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of 
meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft 
opgegeven of op enige wijze wetgeving heeft overtreden. De uitsluiting van de actie zal 
schriftelijk worden medegedeeld.  
  
 
 
1  Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, 
wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, 
wijziging van opties, looptijd, kilometrage en gewicht.  • meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, 
exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Dit 
actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 30 juni 2021 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 
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Actievoorwaarden Suzuki Private Lease (vervolg) 
 
 
7. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen 
door Suzuki Financial Services en BV Nimag worden strikt vertrouwelijk en in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.   
 
8. Suzuki Financial Services en BV Nimag behouden zich het recht voor deze actie tussentijds 
aan te passen of te beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.  
 
9. Suzuki Financial Services en BV Nimag besteden de grootst mogelijke aandacht aan de 
organisatie van haar acties en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de 
weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele 
onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website www.suzuki.nl of andere door 
Suzuki Financial Services en BV Nimag openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen 
niet aan Suzuki Financial Services en BV Nimag worden tegengeworpen noch enige 
verplichting aan Suzuki Financial Services en BV Nimag doen ontstaan.  
 
10. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u 
contact opnemen met uw officiële Suzuki dealer.  

11. 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. Indien noodzakelijk wordt uw klacht doorgezonden aan Suzuki 
Financial Services. Klachten  worden binnen twee weken in behandeling genomen.  

12. 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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