Flexlease
Een medewerker met een tijdelijk contract, een bepaald project, een bedrijf in de opstartfase,
onzekerheid als gevolg van een epidemie: iedere ondernemer kent situaties waarin behoefte
is aan een flexibele mobiliteitsoplossing. Met Flexlease van Zuidlease profiteert u van aantrekkelijke tarieven. U kunt de auto, na een minimale gebruiksperiode van 3 maanden, op elk
moment kosteloos weer inleveren.

Wat krijgt u bij ons?
Een personenauto of bedrijfswagen om tijdelijk in uw mobiliteitsbehoefte te voorzien, voor tarieven die lager liggen dan de
traditionele huurtarieven.
Personenauto’s en bedrijfswagens
Wij hebben continu aanbod van jonge, representatieve personenauto’s in diverse prijsklassen die direct ingezet kunnen worden
voor Flexlease. Regelmatig zijn er ook bedrijfswagens (tot 3.500 kg)
beschikbaar die geschikt zijn voor Flexlease.
Standaard nemen wij onderstaande componenten op in
de maandelijkse leaseprijs:
Afschrijving en rente
Houderschapsbelasting
Verzekeringspremie all-risk inclusief personenongevalleninzittenden en verhaalservice
Reparatie, onderhoud, banden en APK
24-uurs alarmservice
Beheervergoeding

Waarom kiezen voor Flexlease?
U heeft een nieuwe medewerker in
dienst met een tijdelijk contract.
U heeft een auto of bedrijfswagen
nodig voor een tijdelijk project.
U heeft een nieuwe personenauto
of bedrijfswagen besteld en dient
de levertijd daarvan te overbruggen.
U wilt in de opstartfase van een
nieuwe onderneming geen langdurige verplichting aangaan.
U verkeert in onzekerheid als gevolg
van externe factoren, bijvoorbeeld
het coronavirus.

Om maximaal ontzorgd te worden is het mogelijk om
onze dienstverlening uit te breiden met:
Brandstof- of laadbeheer met een nationale of
internationale brandstof- en/of laadpas
Schadeverzekering inzittenden met een dekking tot
€ 1.000.000
All weatherbanden of winterbanden
Vervangend vervoer
Hulpdienst
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Wist u dat…
Bij Flexlease is sprake van maximale
flexibiliteit. De minimale gebruiksperiode is 3 maanden, daarna mag
de auto op elk gewenst moment
ingeleverd worden. U krijgt dus nooit
te maken met kosten voor vervroegde
beëindiging van het contract.

