M A ZDA
PR I VAT E L E A S E
A AN ALLES GEDACHT

M A ZDA PR I VATE L E A SE
A A N A L L E S GEDACHT.
Bij Mazda laten we niets aan het toeval over. Ook niet als het gaat om p
 rivate lease.
Want dat is all-in Mazda rijden voor een vast bedrag per maand. Dat betekent
dat u niet meer hoeft na te denken over zaken als afschrijving, wegenbelasting en
verzekeringen. En mocht u hulp nodig hebben, dan is uw Mazda-dealer uw vaste
aanspreekpunt. Zelfs daaraan is gedacht.

WAT IS
PR IVATE LE A SE?

DE VOORDELEN VAN MAZDA
PRIVATE LEASE OP EEN RIJ

Private lease betekent dat u voor een

• Een gloednieuwe Mazda rijden voor

vast maandbedrag een gloednieuwe

K EU R M ER K PR I VAT E L E A S E

een vast bedrag per maand.

Aan alles is gedacht, ook aan uw finan-

Mazda rijdt. U sluit een contract af

• Geen aanbetaling nodig.

ciële zekerheid. Mazda Private Lease is

voor 36, 48 of 60 maanden met een

•	Uw keuze van contractduur:

gecertificeerd door het Keurmerk Private

maximaal aantal kilometers per jaar.
Na afloop van uw leasecontract levert
u uw Mazda gewoon weer in en kunt u
kiezen voor een nieuwe. U betaalt alleen
voor het gebruik van uw Mazda.

36, 48 of 60 maanden.

Lease, dat in samenwerking met de

• Wegenbelasting en allriskverzekering
zijn inbegrepen.
• Geen extra kosten voor pechhulp, reparaties, onderhoud en banden.

U hoeft u dus geen zorgen te maken over

Compleet product

Consumentenbond is ontwikkeld.

Bescherming tegen

Zo kunt u met een gerust hart kiezen

te hoge financiële lasten

voor Mazda Private Lease. Het k eurmerk
staat voor veilig, verantwoord en

• Uw Mazda-dealer regelt alles voor u.

Eerlijke voorwaarden

14 dagen bedenktijd

vertrouwd privé leasen en biedt u de
Zekerheid bij klachten

volgende 5 zekerheden:

onverwachte kosten. Wegenbelasting,
allriskverzekering, pechhulp, onderhoud,
banden, rente en afschrijving zijn

Meer informatie en documentatie over Mazda Private Lease en het Keurmerk Private Lease?

inbegrepen in het vaste maandbedrag.

Ga naar www.mazda.nl/privatelease

U hoeft alleen nog maar te tanken.

Als u gebruikmaakt van Mazda Private Lease wordt uw financiële situatie getoetst op basis
van de leennorm zoals vastgesteld door Stichting Keurmerk Private Lease. Tevens toetsen
we bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel en zal het contract als operational
lease geregistreerd worden bij het BKR.
De genoteerde prijzen, afbeeldingen en bijbehorende specificaties zijn vrijblijvend
en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Mazda
behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in specificaties, uitrusting en
prijzen. Vraag uw Mazda-dealer naar de meest actuele informatie. Fouten voorbehouden.
Alle uitvoeringen leverbaar zolang de voorraad strekt.

Volg het laatste nieuws rondom Mazda via:
www.facebook.com/mazdanl
www.twitter.com/mazdanl
www.youtube.com/mazdanederland
www.instagram.com/mazdanederland
nieuws.mazda.nl

DRIVE TOGETHER

99640017

BKR

