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Bedrijfswagenplan
zekerheid vooraf

Kroon-Oil

Compleet uitgevoerde auto | Full operational lease exl. brandstoF

•	 	geen verrassingen
•	 	Duidelijk	overzicht	meer-	of	minderkilometers
•	 	Full	operational	lease	inclusief	banden
•	 	Verzekering	inclusief	afkoop,	kleine	schades	en	ongevallen-inzittendenverzekering
•	 	Onderhoud/reparatie	en	APK
•	 	Motorrijtuigenbelasting
•	 	Looptijd	4	jaar	
•	 	Gratis	gebruik	van	E-businessapplicatie	t.b.v.	beheer	leaseauto’s	
•	 	Standaard	Kroon-Oil	bestickering	met	vermelding	bedrijfsnaam
•	 	Handling	gedurende	looptijd	rechtstreeks	tussen	contractant	en	leasemaatschappij
•	 	Professioneel	accountteam	voor	gedegen	advies	en	meedenken	
•	 	Responstijd	bij	vragen	max.	1	werkdag
•	 	Geen	afname	verplichtingen
•	 	Geen	verhoogde	bulktarieven	smeermiddelen

peugeot partner - 1.6 Hdi 16v 75pK xr proFit+

•	 Airco
•	 Radio-CD	speler	met	mp3
•	 Banquise	Wit
•	 Zijschuifdeur
•	 Achterdeuren	met	ramen	incl.	ruitenwissers	en	achterruitverwarming
•	 Wandafwerking	en	vloerplaat	in	laadruimte
•	 Rijklaar	afgeleverd
•	 Bestickerd	afgeleverd
•	 Kosteloos	getransporteerd	naar	ieder	adres	in	Nederland

HerCalCulatietabel, exClusieF voor Het 
bedrijFswagenplan Kroon-oil

Bij	80%	van	de	leasecontracten	komt	het	werkelijke	aantal	
kilometers	niet	overeen	met	de	vooraf	gemaakte	afspraken.	
Daardoor	 staat	 men	 vaak	 voor	 vervelende	 financiële	
verrassingen	achteraf.	Bij	het	Kroon-Oil	Bedrijfswagenplan	
is	 vooraf	 duidelijk	 wat	 de	 gevolgen	 zijn	 van	 meer-	 of	
minderkilometers.

peugeot partner - 1.6 Hdi 16v 75pK xr

reguliere 
leaseprijs p.m.

bijdrage 
Kroon-oil

netto
leaseprijs p.m.

30.000	km €	431,- €	60,- € 371,-
40.000	km €	462,- €	60,- € 402,-
50.000	km €	506,- €	60,- € 446,-

geen verrassingen aCHteraF = zeKerHeid vooraF

√	 Zeer	compleet
√	 Scherp	inzichtelijk	tarief
√	 Volledige	ondersteuning
√	 Laagdrempelige	verplichtingen
√	 Onaangepaste	tarieven	voor	smeermiddelen
√	 Professionele	partner	voor	alle	handling	gedurende	de	looptijd
√	 Adequate	handling	bij	vragen	en	afhandeling	van	schades	/	onderhoud	/	etc.
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leenautOplan
zekerheid vooraf

Kroon-Oil

Compleet uitgevoerde auto 

•	 	Geen	verrassingen
•	 	Duidelijk	overzicht	meer-	of	minderkilometers
•	 	Full	operational	lease	exclusief	banden
•	 	Mogelijkheid	om	zelf	onderhoud	te	doen	met	facturatie	aan	leasemaatschappij
•	 	Looptijd	slechts	3,5	jaar/12.000	km	per	jaar
•	 	Gratis	gebruik	van	E-businessapplicatie	t.b.v.	beheer	leaseauto’s	
•	 	Standaard	Kroon-Oil	bestickering	met	vermelding	van	uw	bedrijfsgegevens
•	 	Handling	gedurende	looptijd	rechtstreeks	tussen	contractant	en	leasemaatschappij
•	 	Professioneel	accountteam	voor	gedegen	advies	en	meedenken	
•	 	Responstijd	bij	vragen	max.	1	werkdag
•	 	Geen	verhoogde	bulktarieven	smeermiddelen

Kia piCanto 1.0 Cvvt 69 pK eCo dynamiCs 5d ComFortline

•	 Airco
•	 Radio-CD	speler
•	 Wit
•	 Rijklaar	afgeleverd
•	 Bestickerd	afgeleverd
•	 Kosteloos	getransporteerd	naar	ieder	adres	in	Nederland

HerCalCulatietabel, exClusieF voor Het 
leenautoplan Kroon-oil

Bij	80%	van	de	leasecontracten	komt	het	werkelijke	aantal	
kilometers	niet	overeen	met	de	vooraf	gemaakte	afspraken.	
Daardoor	 staat	 men	 vaak	 voor	 vervelende	 financiële	
verrassingen	 achteraf.	 Bij	 het	 Kroon-Oil	 Leenautoplan	 is	
vooraf	duidelijk	wat	de	gevolgen	zijn	van	meer-	of	minder	
kilometers.

Kia piCanto 1.0 Cvvt 69 pK eCo dynamiCs 5d ComFortline

Reguliere	leaseprijs	€	189,--	per	maand

Bijdrage	Kroon-Oil	€	20,--	per	maand

NETTO	LEASEPRIJS	PER	MAAND:	€	169,--

geen verrassingen aCHteraF = zeKerHeid vooraF

√	 Scherp	inzichtelijk	tarief
√	 Volledige	ondersteuning
√	 Laagdrempelige	verplichtingen
√	 Onaangepaste	tarieven	voor	smeermiddelen
√	 Professionele	partner	voor	alle	handling	gedurende	de	looptijd
√	 Adequate	handling	bij	vragen	en	afhandeling	van	schades	/	onderhoud	/	etc.
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