One Stop

Private Lease

Honda Jazz
1.3 Trend
handgeschakeld
Actietarief
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 19.250

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 316,00
€ 325,00
€ 335,00
€ 373,00
€ 402,00
€ 426,00

48 mndn
€ 331,00
€ 335,00
€ 340,00
€ 365,00
€ 390,00
€ 417,00

36 mndn
€ 356,00
€ 361,00
€ 367,00
€ 377,00
€ 423,00
€ 448,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
Unilak standaard geen meerprijs

Milano Red (unilak)
Sunset Orange (unilak)
Shining Grey
Lunar Silver

Sky Ride Blue
White Orchid
Crystal Black
Brilliant Sporty Blue

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)
Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

5,- euro per maand
6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 8 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda Jazz
1.3 Trend
CVT

Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 20.010

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 347,00
€ 349,00
€ 366,00
€ 395,00
€ 433,00
€ 457,00

48 mndn
€ 374,00
€ 378,00
€ 383,00
€ 408,00
€ 433,00
€ 460,00

36 mndn
€ 411,00
€ 416,00
€ 422,00
€ 432,00
€ 478,00
€ 503,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
Unilak standaard geen meerprijs

Milano Red (unilak)
Sunset Orange (unilak)
Shining Grey
Lunar Silver

Sky Ride Blue
White Orchid
Crystal Black
Brilliant Sporty Blue

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)
Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

5,- euro per maand
6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 8 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda Jazz
1.3 Comfort

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 355,00
€ 358,00
€ 375,00
€ 390,00
€ 443,00
€ 468,00

48 mndn
€ 378,00
€ 382,00
€ 388,00
€ 413,00
€ 439,00
€ 467,00

36 mndn
€ 414,00
€ 419,00
€ 428,00
€ 437,00
€ 484,00
€ 509,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 20.790

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat
Navigatie

60 mndn
€ 10,00
€ 9,00

48 mndn
€ 15,00
€ 12,00

36 mndn
€ 20,00
€ 15,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
Unilak standaard geen meerprijs

Milano Red (unilak)
Sunset Orange (unilak)
Shining Grey
Lunar Silver

Sky Ride Blue
White Orchid
Crystal Black
Brilliant Sporty Blue

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 8 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda Jazz
1.3 Elegance

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 390,00
€ 394,00
€ 417,00
€ 434,00
€ 486,00
€ 511,00

48 mndn
€ 419,00
€ 423,00
€ 430,00
€ 463,00
€ 493,00
€ 521,00

36 mndn
€ 462,00
€ 468,00
€ 475,00
€ 487,00
€ 539,00
€ 570,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 23.460

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat
Navigatie

60 mndn
€ 10,00
€ 9,00

48 mndn
€ 15,00
€ 12,00

36 mndn
€ 20,00
€ 15,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
Unilak standaard geen meerprijs

Milano Red (unilak)
Sunset Orange (unilak)
Shining Grey
Lunar Silver

Sky Ride Blue
White Orchid
Crystal Black
Brilliant Sporty Blue

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 8 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda Jazz
1.5 Dynamic

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 429,00
€ 433,00
€ 456,00
€ 474,00
€ 526,00
€ 551,00

48 mndn
€ 458,00
€ 461,00
€ 469,00
€ 502,00
€ 533,00
€ 562,00

36 mndn
€ 496,00
€ 502,00
€ 509,00
€ 523,00
€ 575,00
€ 607,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 25.390

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat
Navigatie

60 mndn
€ 10,00
€ 9,00

48 mndn
€ 15,00
€ 12,00

36 mndn
€ 20,00
€ 15,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
Unilak standaard geen meerprijs

Milano Red (unilak)
Sunset Orange (unilak)
Shining Grey
Lunar Silver

Sky Ride Blue
White Orchid
Crystal Black
Brilliant Sporty Blue

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 8 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

