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BENT U EEN PARTICULIERE KLANT OF EEN ZAKELIJKE KLANT?

PARTICULIERE KLANT

ZAKELIJKE KLANT

Alle informatie
kunt u terugvinden
in de brochure
Lease & Finance
Zakelijk

Wilt u de totale
autokosten financieren
of alleen de aanschaf?

TOTALE AUTOKOSTEN

zakelijk
lease & finance

AANSCHAF

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
DIE PASSEN BIJ UW MANIER VAN
LEVEN. OOK DAT IS VOLVO

Wilt u een financiering met slottermijn?
Als u niet het hele bedrag aflost, zijn uw maandlasten
(aanzienlijk) lager.

JA

PRIVATE LEASE

NEE

VOLVO
INVESTERINGSPLAN

HUURKOOP

Wilt u de best passende autoverzekering?

VOLVO CAR INSURANCE

Er is niets fijners bij het kopen van een nieuwe Volvo dan het gevoel dat u weet dat alles klopt: design,
veiligheid en comfort. Van het moment van instappen tot het moment van wegrijden. Waarom zou u aan
de financiering van uw nieuwe Volvo niet dezelfde hoge eisen stellen? Het kiezen van een Volvo die bij uw
manier van leven past, gaat hand in hand met financiële keuzes die daarop aansluiten. Daarom bieden
wij een reeks aan financiële producten om u het leven wat gemakkelijker te maken.

Financieringsproducten van Volvo zijn exclusief voor
Volvorijders. Profiteer van meer flexibiliteit, meer helderheid en scherpe tarieven. En niet onbelangrijk: van Volvo
zelf, dus betrouwbaar, veilig en verantwoord. Financieren
bij Volvo heeft als doel: uw tevredenheid met Volvo.
Een geruststellende gedachte.

Vraag uw dealer
naar de details.

TYPISCH VOLVO: FINANCIËLE
BEWEGINGSVRIJHEID MET HET
VOLVO INVESTERINGSPLAN (VIP)
Niet voor niets kiezen veel Volvo-rijders voor het Volvo Investeringsplan. Met deze financieringsvorm
weet u op elk moment exact waar u aan toe bent. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt
u desgewenst elke twee of drie jaar in een nieuwe Volvo rijden. Dit is te danken aan de kerngezonde
financiële opzet die aan het Volvo Investeringsplan ten grondslag ligt. Maximale zekerheid en nog
betaalbaar ook. Meer Volvo kan bijna niet.

ZO WERKT HET

Het Volvo Investeringsplan is een financiering met
lage maandlasten. Het maandbedrag kunnen we laag
houden door een slottermijn in de financiering te
verwerken. In tegenstelling tot uw bank, die deze
mogelijkheid niet aanbiedt. Deze slottermijn is
gebaseerd op de toekomstige waarde van uw Volvo.
Wij weten immers als geen ander dat uw Volvo over
een paar jaar nog veel waard is.

Dit is een product
van Volvo Car Finance.
Voor meer informatie ga naar
www.volvocarfinance.nl

Doordat u deze slottermijn tijdens de looptijd niet aflost
zijn uw maandlasten lager. Het maandbedrag kan nog
verder teruggebracht worden door een aanbetaling of
door de inruil van uw huidige auto. En dat werkt in uw
voordeel.
Aan het einde van de looptijd van uw VIP-contract heeft
u twee mogelijkheden:
• Wilt u in uw Volvo blijven rijden, dan kan dit natuurlijk.
U betaalt dan de slottermijn en u houdt de auto.
Deze slottermijn kunt u ook weer bij ons financieren.
• U kunt er ook voor kiezen om uw Volvo in te ruilen
bij uw Volvo-dealer voor een nieuwe(re). Met de inruilwaarde van uw huidige auto betaalt u de slottermijn
en het eventueel resterende deel investeert u in
uw volgende Volvo. Dat maakt VIP zo aantrekkelijk.
Kortom: VIP biedt u boetevrij flexibele aflossings
mogelijkheden. Voor het eerder geheel of gedeeltelijk
aflossen betaalt u geen kosten.

U weet exact waar u aan toe bent
Lage maandlasten
Vaste rente gedurende de looptijd
U kunt het maandbedrag
afstemmen op uw budget
Flexibele boetevrije
aflossingsmogelijkheden

EEN VOLVO VOOR (BIJNA) ELK BUDGET.
DAT IS DE KRACHT VAN HUURKOOP

Niet voor niets is huurkoop (gespreide betaling) de
populairste manier om een nieuwe Volvo te financieren.
U leent het aankoopbedrag voor uw nieuwe Volvo, of een
deel daarvan. Dit betaalt u vervolgens in vaste maandelijkse termijnen terug, vermeerderd met rente die tijdens
de hele looptijd gelijk blijft.

De looptijd bepaalt u in principe zelf en hiermee dus
ook de hoogte van uw maandelijkse aflossing. Zo kunt
u de vaste maandbedragen makkelijk afstemmen op uw
bestedingspatroon. Vervroegd aflossen kan ook, boetevrij!

Dit is een product
van Volvo Car Finance.
Voor meer informatie ga naar
www.volvocarfinance.nl

U weet exact
waar u aan toe bent
Vaste rente gedurende de looptijd
U kunt het maandbedrag
afstemmen op uw budget
U kunt boetevrij
vervroegd inlossen

VOLVO PRIVATE LEASE:
DE PERSOONLIJKE AANPAK IN LEASEN

Volvo is meer dan een unieke en comfortabele auto met klasse. Bij Volvo staan mensen voorop. En zoals
u van Volvo kunt verwachten is bij alles rondom uw Volvo sprake van de betrouwbaarheid en veiligheid
die u gewend bent. Volvo maakt het nu ook voor particulieren mogelijk om een Volvo te leasen. Zo
willen we dat onze private leaseproducten zijn afgestemd op de wensen van u als private lease rijder
en gewoon goed geregeld zijn. Daarom heeft Volvo zeer flexibele leaseconstructies. Zo komen service,
gemak en duidelijkheid standaard terug in uw leaseconstructie.

MOBILITEIT ZONDER ZORGEN

Als particulier heeft u hiermee de ultieme gelegenheid
om voor een aantrekkelijk vast bedrag per maand een
gloednieuwe Volvo te rijden. Zonder dat u een investering
hoeft te doen. Want de leaseprijs is inclusief verzekering,
afschrijving, houderschapsbelasting, onderhoud,
reparatie, banden, btw en afleverkosten. Volvo Private
Lease is daarmee een zeer compleet product.
Dit betekent dat u niet voor financiële verrassingen
komt te staan.

U krijgt in feite het gebruiksrecht van uw Volvo over een
bepaalde looptijd. U huurt uw Volvo en krijgt daarvoor
in de plaats onbezorgd rijden. Want tijdens de looptijd
van uw leasecontract neemt Volvo Private Lease de
economische risico’s die gepaard gaan met autorijden,
u uit handen. Daar houden de financiële voordelen niet
op. Met Volvo Private Lease blijft u niet zitten met een
restschuld, geniet u van 0% bijtelling en hoeft u geen
kilometeradministratie bij te houden. Met Private Lease
kiest u voor duidelijkheid.

WAAROM PRIVÉ LEASEN BIJ VOLVO?

MEER INFORMATIE

Naast de aantrekkelijke Volvo en de gunstige leaseprijs
zijn er nog veel meer argumenten waarom u kiest voor
het privéleasen bij Volvo. Ook u kunt zorgeloos privé
rijden zonder dat u hoeft te investeren.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de Volvo of wilt
u meer weten over het particulier leasen met Volvo
Private Lease? Onze adviseurs staan voor u klaar in
de showroom om u verder te informeren.

Ga voor zekerheid, want u rijdt met Private Lease een
Volvo inclusief:
• Verzekering
• Afschrijving
• Houderschapsbelasting
• Btw
• Onderhoud, reparatie en banden
• Afleveringskosten
• Geen eigen investering
• Geen kilometeradministratie
• 0% bijtelling
• Geen restschuld

Voor al uw vragen rondom
Volvo Private Lease kunt u
terecht bij uw Volvo-dealer.
Wel zo vertrouwd.
Dit is een product
van Volvo Car Lease.
Voor meer informatie ga naar
www.volvocarlease.nl

VOLVO CAR
INSURANCE
ZIT ALS GEGOTEN:
UW OP MAAT
GEMAAKTE PAKKET
Flexibiliteit is bij Volvo eerder regel dan uitzondering.
U kunt diverse lease- én financieringsmogelijkheden
samenvoegen tot uw eigen pakket. Zo bent u vrij
om bijvoorbeeld ons Volvo Investeringsplan of Volvo
Huurkoop te combineren met het Volvo Service Plan
en/of een Volvo Car Insurance polis. De enige zaken
die u dan zelf nog hoeft te regelen zijn de houder
schapsbelasting en brandstof.
Maar u kunt ook kiezen voor Volvo Private Lease,
een compleet pakket, inclusief alles, voor één vast
maandbedrag.

Voor alle informatie
kunt u bij uw Volvo-dealer terecht.

Volvo staat voor zekerheid. Voor zorgeloos rijplezier.
Ook na bijvoorbeeld schade of diefstal. Dat is al vervelend
genoeg. Daarom is er Volvo Car Insurance, de auto
verzekering exclusief voor Volvo-rijders. Een verzekering
met optimale dekking en een opmerkelijk lage premie.
Het blijkt namelijk dat Volvo-rijders minder vaak
betrokken zijn bij schade als gevolg van een ongeval.
Bovendien is elke Volvo uitgerust met de laatste
veiligheidsinnovaties. Dit alles werkt – alleen bij
Volvo Car Insurance – door in een gunstiger tarief.
U zorgt goed voor uw Volvo en wij voor u.

U leest meer over de voordelen
van Volvo Car Insurance
in onze uitgebreide brochure.
Via www.volvocarinsurance.nl
kunt u vrijblijvend uw premie
berekenen, een offerte aanvragen
én uw polis afsluiten.

Volvo Car Lease
Postbus 703
2130 AS Hoofddorp
tel 020 - 658 73 10
www.volvocarlease.nl
sales@volvocarlease.nl

Volvo Car Finance
Winthonlaan 171
3526 KV Utrecht
tel 030 - 638 83 83
fax 030 - 638 85 81
www.volvocarfinance.nl
info@volvocarfinance.nl

Volvo Car Insurance
Postbus 45
4153 ZG Beesd
tel 088 - 999 37 01
www.volvocarinsurance.nl
polisnk@volvocars.nl
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