PRIVATE LEASE
DE SNELSTE ROUTE NAAR UW NIEUWE JAGUAR

LAAT UW AUTOHART
SNELLER KLOPPEN
WELKOM BIJ JAGUAR PRIVATE LEASE

Een Jaguar rijden betekent de weg veroveren in stijl. Jaguar staat voor
prestaties die het hart van iedere echte autoliefhebber sneller laat kloppen.

Met Jaguar Private Lease kunt ook ú kennismaken

administratiekosten, reclamestickers, kostbare

met deze ultiem Britse passie en stijl. Gemak en

meerkilometers, hoog eigen risico bij schade

overzicht spelen daarbij de hoofdrol. Zo zijn alle

of een rekening voor de wegenbelasting.

kosten om zorgeloos op pad te kunnen met uw

Wel zo transparant!

Jaguar verwerkt in het maandbedrag van uw
Private Lease-contract, met als enige uitzondering
de kosten voor brandstof. U bepaalt zelf het aantal
kilometers per jaar. Bijkomend voordeel van genieten
van Jaguar Private Lease: u betaalt geen bijtelling!

HOE ZIET ÚW ULTIEME JAGUAR ERUIT?
Geef uw Private Lease Jaguar precies díe touch

DE VOORDELEN VAN JAGUAR
PRIVATE LEASE OP EEN RIJ:
–

Met Britse passie en in sublieme stijl de weg op.

–

Elke 2, 3, 4 of 5 jaar een nieuwe auto.

–

Uw eigen signatuur door te kiezen uit talrijke
stijlvolle opties en kleuren.

–

de auto.

die het tot uw ultieme auto maken en kies uit de
eindeloze opties en kleuren. Uw Jaguar dealer helpt

–

Alle kosten zijn inclusief; u hoeft alleen nog
te tanken.

u graag. Bij hem kunt u ook terecht voor het maken
van een proefrit in wat misschien wel uw nieuwe

–

Inclusief internationale pech- en mobiliteitshulp.

vervoersmiddel wordt.

–

Geen bijtelling zoals bij zakelijke lease.

–

Persoonlijk advies van uw Jaguar dealer.

PRECIES WETEN WAAR U AAN TOE BENT

–

Uitgebreide proefrit mogelijk.

Met Jaguar Private Lease weet u precies waar u aan

–

Onderhoud en reparatie via uw vakkundige

toe bent. Dat betekent geen onaangekondigde
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Geen groot aankoopbedrag nodig; u least

Jaguar dealer.
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FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Met Jaguar Private Lease combineert u genieten van

Heeft Jaguar Private Lease definitief uw hart

een optimaal stijlvol kwaliteitsmerk met een ultieme

gestolen? Dan kunt u het contract moeiteloos

balans tussen prijs, flexibiliteit en zekerheid. Geen

verlengen of uw leaseauto aan het eind van het

onverwacht hoge kosten wanneer u meer rijdt dan

contract zelfs helemaal overnemen. Zo geniet u

Afleveringskosten / rijklaar maken



het contract aangeeft of in geval van schade. De

nóg langer van stijlvol en grenzeloos rijden.

Afschrijving, rente en BTW



Reparaties, onderhoud en banden



houd verzorgt. Bij arbeidsongeschiktheid en werk-

Wegenbelasting (MRB)



loosheid kunt u het contract kosteloos beëindigen.

Allrisk verzekering: WA, casco en glasreparatie



Hulpverlening binnen- en buitenland



beste prijs, ongeacht uw aantal schadevrije jaren.
U kiest zelf welke dealer uw auto levert en het onder-

Waarborgsom bij aangaan van het contract
Eigen risico WA & Casco of glasreparatie

Boetevrije beëindiging bij overlijden
1

Eigen dealerkeuze voor levering



Eigen dealerkeuze voor onderhoud, reparatie en banden



Personen inzittende verzekering (POI)





Gelijkwaardig vervangend vervoer bij
onderhouds- of schadewerkzaamheden

na 72 uur

Geen administratiekosten bij verlies papieren,

€0
€ 200

Boetevrije beëindiging bij arbeidsongeschiktheid
of werkloosheid
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2, 3

autosleutels of aanvragen van een parkeervergunning



Doorleasen na de looptijd mogelijk



Auto overnemen na de looptijd mogelijk



Brandstofkosten



1) W
 egenbelasting (MRB) en BTW kunnen gedurende de looptijd van het contract worden
aangepast indien de belastingtarieven veranderen.
2) Eigen risico WA wordt gerekend indien u met uw leaseauto schade aan derden toebrengt
en hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.
3) E
 igen risico Casco en ruitreparatie wordt gerekend bij schade aan de eigen leaseauto.
En alleen als geen verhaalmogelijkheid op een derde partij is. Bij schade, veroorzaakt door
een bestuurder jonger dan 25 jaar en/of korter dan drie jaar in het bezit van een geldig
rijbewijs geldt een opslag van € 100 per schadegeval (casco).
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KEURMERK PRIVATE LEASE
Jaguar Private Lease, handelsnaam van Leasys Nederland B.V., voldoet aan de hoge eisen van het
Keurmerk Private Lease. Dit keurmerk bestaat sinds februari 2016 en brengt u als klant een aantal
belangrijke zekerheden.

DE 5 ZEKERHEDEN VAN HET
KEURMERK PRIVATE LEASE

UW DEALER IS UW VASTE AANSPREEKPUNT

TOETSING

Kiest u voor Jaguar Private Lease, dan neemt de

De meeste particulieren kunnen uitstekend zelf

dealer u al het werk uit handen. Voor en tijdens

beoordelen of zij de maandelijkse kosten van

Eerlijke

het afsluiten van het contract. Leasys draagt

Private Lease kunnen betalen. Toch kan het

voorwaarden

het Keurmerk Private Lease en is aangesloten

gebeuren dat consumenten financiële verplichtingen

bij de Vereniging van Nederlandse Autolease-

aangaan waardoor ze mogelijk in de problemen

maatschappijen (VNA). Natuurlijk mag u voor

komen. Jaguar Private Lease houdt zich aan de

vragen ook rechtstreeks contact opnemen met ons.

richtlijnen van het Keurmerk Private Lease. De zorg-

Compleet
product

Bescherming tegen
te hoge financiële lasten

plicht wordt serieus genomen en uw aanvraag wordt
beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Daarom
vragen wij naar uw inkomen en woonlasten en
melden wij uw leasecontract aan bij BKR.

14 dagen
bedenktijd

Zekerheid bij
klachten
Meer informatie over het keurmerk vindt
u op: www.keurmerkprivatelease.nl

6

7

Jaguar Private Lease

B.1.0118

Klantenservice.nl@leasys.com, 020 342 16 00

Registered Trade Mark of Jaguar ltd. Licensed for use by Leasys Nederland B.V. and its associated companies.

