
U wilt zo voordelig mogelijk in een nieuwe leaseauto rijden maar daarnaast bent u vast 
ook op zoek naar een leasecontract met goede voorwaarden en geen “kleine lettertjes”.

Met Lease Result krijgt u beide! Samen met u kijken we naar uw bedrijfssituatie en advise-
ren welke leasevorm(en) het beste bij u passen. U profiteert van het totale inkoopvolume van 
Lease Result, wat zich vertaalt in scherpe leasetarieven èn de juiste voorwaarden. Profiteer nu 
van onze scherpe full operational lease aanbiedingen!

Volkswagen
e-Golf

Renault Clio TCe 90
Eco 5d Limited

Land Rover Velar 
P250 2.0 AWD

R-Dynamic SE 5d

Fiscale waarde: € 37.900,-
4% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Fiscale waarde: € 18.690,-
22% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Fiscale waarde: € 89.650,-
22% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Vanaf € 455,- per maand Vanaf € 284,- per maand Vanaf € 1.117,- per maand

• Adaptive Cruise Control
• Verwarmde voorruit
• Uitstoot 0 gr/km
• Koppel 290 Nm

• Keyless entry
• Verbruik 1:25
• Touchscreen navigatie
• Parkeerinfo d.m.v. radar

• Vermogen 247pk
• 20” lichtmetalen velgen
• Vierwielaandrijving
• Multizone airconditioning

Aanbieding Aanbieding Aanbieding

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Lease Result is als geen ander in staat uw bedrijf een passende mobiliteitsoplossing te bieden. Door onze uitge-
breide kennis en ervaring op het gebied van leasing, wagenparkbeheer en het inkopen van mobiliteit ontvangt u de 
hoogste toegevoegde waarde tegen de laagste prijs.

*Let op! De genoemde prijzen zijn op basis van full operational lease met een looptijd van 60 maanden en een jaarkilometrage van 
10.000 kilometer per jaar. Uiteraard zijn andere leasevormen, looptijden en kilometrages mogelijk. De definitieve prijs is afhankelijk 
van eventuele extra’s, accessoires en de uitvoering van de gekozen auto. Finale acceptatie vindt plaats op basis van de voorwaar-
den van de leasemaatschappij. Getoonde afbeeldingen zijn beschermd onder auteursrecht en kunnen afwijken van de werkelijke 
modellen. Onder voorbehoud van typefouten, prijs- en modelwijzigingen.


