
Volkswagen up!
1.0 44kW Bluemotion

Technology 5d Move up!

Volvo V40
T4 Geartronic
Nordic+ 5d

Audi A4
2.0 TDI 140kW

Sport

Fiscale waarde: € 12.810,-
22% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Fiscale waarde: € 36.015,-
22% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Fiscale waarde: € 50.188,-
22% bijtelling

60 mnd, 10.000 km

Vanaf € 193,- per maand Vanaf € 404,- per Vanaf € 675,- per maand

• Executive pakket 
t.w.v. €638,-

• Snel leverbaar
• Alleen in december, 

op = op
• Handgeschakeld

• Sportief en 
dynamisch

• Zelf samen te stellen
• Ook beschikbaar als 

Cross Country
• Automaat mogelijk!

• Actie auto!
• Ellipsoïde koplampen 

met Bi-Xenon
• 190 pk
• Handgeschakeld

Aanbieding Aanbieding Aanbieding

Meer informatie? Neem contact met ons op!

*Let op! De genoemde prijzen zijn op basis van een looptijd van 60 maanden en een jaarkilometrage van 10000 
kilometer per jaar. Uiteraard zijn afwijkende looptijden en kilometrages mogelijk. De definitieve prijs is afhankelijk 
van eventuele extra’s, accesoires en de uitvoering van de gekozen auto. Finale acceptatie vindt plaats op basis van 
de voorwaarden van de leasemaatschappij. Getoonde afbeeldingen zijn beschermd onder auteursrecht en kunnen 
afwijken van de werkelijke modellen. Onder voorbehoud van type-fouten, prijs- en modelwijzigingen. LeaseResult kan 
u ook van dienst zijn indien u een voorkeur heeft voor een ander merk, type of andere voorwaarden.

NettStaff is dé uitzendorganisatie die zorgt voor het 
juiste technische personeel, op het juiste moment 
op de juiste plek. Vanuit 8 locaties worden door 
heel Nederland middels uitzenden en detacheren 
klanten op een betrokken manier geholpen aan 
de juiste specialist. Lease Result verzorgt met trots 
voor NettStaff het volledige strategische en opera-
tionele wagenparkbeheer.

Lease Result verzorgt 40 nieuwe Renault Clio’s voor NettStaff

L e e s  m e e r

Profiteer van onze extra scherpe eindejaarsaanbiedingen

Bekijk meer Bekijk meer Bekijk meer

http://www.leaseresult.nl/40-nieuwe-renault-clios-voor-nettstaff/
http://www.leaseresult.nl/works/vw_up_actie/
http://www.leaseresult.nl/works/volvo_v40_actie/
http://www.leaseresult.nl/works/audi_a4_actie/

