Privé Leasefiets

www.frieslandlease.nl/oplossingen/prive-leasefiets/

Onbezorgd een nieuwe
elektrische fiets of e-bike rijden.
>>> lees meer op de volgende pagina

Privé Leasefiets

De voordelen van Privé Leasefiets:

Zorgeloos

>>> Zorgeloos en zonder verrassingen naar uw werk.

Eigen keuze

>>> Kies uw eigen leasefiets uit: van e-bike tot high speed e-bike.

Gezond

>>> Fietsen is gezond voor uzelf en beter voor het milieu.

Uniek product!
Met de Privé Leasefiets van Friesland Lease is een uniek product!

Voor een vast bedrag per maand onbezorgd een nieuwe elektrische fiets
of high-speed e-bike rijden. In het vaste bedrag per maand zijn bijna alle
kosten opgenomen, alleen de laadkosten voor de accu komen voor uw eigen
rekening.

Privé Lease van Friesland Lease is eigenlijk voor iedereen van toepassing. Voor

Alle zekerheden van Privé leasefiets
met de + van Friesland Lease

+ Persoonlijk advies van onze privé leasefiets specialisten
+ Vast aantrekkelijk maandbedrag, dus geen grote investering
+ Transparante voorwaarden met passende looptijd
+ Inclusief verzekering met werelddekking, reparatie, onderhoud en pechhulp
+ Kosteloos opzegbaar bij scheiding, ontslag en overlijden
+ Eerste recht van koop

uw persoonlijke situatie maken wij graag een passend voorstel, dat is een
+ voor u van Friesland Lease. Ook als uw persoonlijke situatie gedurende de

Bekijk de meest gestelde vragen voor de voorwaarden en de mogelijkheden.

looptijd verandert, maken wij graag een passend voorstel of kunt u zelfs de
fiets kosteloos inleveren. Dat is ook een + voor u van Friesland Lease.

Als u kiest voor Privé Lease van Friesland Lease kunt u rekenen op de beste voorwaarden. Dat noemen wij “Alle zekerheden van privé lease met de
+ van Friesland Lease”. Wilt u meer informatie hebben of een passend voorstel voor uw situatie, neemt u dan contact op met ons Team Privé Lease op
telefoonnummer 0512-384060 of vraag ons om u terug te bellen op een voor
u passend tijdstip via: privelease@frieslandlease.nl

www.frieslandlease.nl/oplossingen/prive-leasefiets/
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