Full-operational leaseprijzen van de Opel Movano TNT Pakketauto
Voor de Opel Movano inclusief de verplichte TNT uitrusting én de door ons aanbevolen extra’s
hebben wij een aantal full-operational leaseprijzen laten berekenen.
Op verzoek laten wij graag een leaseprijs berekenen op basis van de door u gewenste opties en
accessoires, looptijd en jaarkilometrage.
Mocht u al een goede relatie hebben met een andere leasemaatschappij, dan zijn wij uiteraard
bereid de auto te leveren via de door u gekozen leasemaatschappij. Uw leasemaatschappij kan in
dat geval contact met ons opnemen voor het opvragen van een offerte.
In tegenstelling tot veel andere leasemaatschappijen hanteert onze leasemaatschappij gelijke
bedragen voor meer- en minder kilometers. Als u minder rijdt dan het overeengekomen
jaarkilometrage krijgt u dus net zo veel terug als dat u zou betalen als er meer gereden wordt.
Een ander voordeel is dat u voor alle zaken (onderhoud, reparatie, banden, schadeherstel,
ruitreparatie) terecht kunt op één adres: de door u gekozen Opel reparateur.
In de praktijk blijkt dit bij vele andere leasemaatschappijen nogal eens anders te zijn en wordt u
verplicht uw auto te brengen naar een door de leasemaatschappij opgegeven partij.
Onderstaande leaseprijzen zijn ‘all-in’, dus inclusief de verplichte en door ons aanbevolen TNT
uitrusting en inclusief afschrijving, rente, kosten voor reparatie, onderhoud en banden,
houderschapsbelasting en verzekering, maar exclusief brandstof.
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Genoemde leaseprijzen zijn zonder aanbetaling. Voor starters zonder jaarcijfers geldt een standaard
borg van € 2.500,00. De bedragen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van externe prijs- en
rentewijzigingen.
Klik hier voor de financial leasetarieven (rekenvoorbeelden)

