
ZAKELIJK
ŠKODA RIJDEN

Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.

ŠKODA Financial Services
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Kiezen voor ŠKODA  
is een keuze voor kwaliteit
Als zakelijke rijder mag je hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid. Voor jouw 
mobiliteit moet je kunnen vertrouwen op maximaal comfort en absolute 
zekerheid. Zakelijke rijders zijn voor leasen beter af bij de ŠKODA-dealer.  
Daar vind je de doordachte lease oplossingen van ŠKODA Financial Services.

Financieren
ŠKODA Financial Lease: de enige financiering die is afgestemd op jouw wensen, 
je keuzes en jouw ŠKODA! Kies je voor Financial Lease dan kies je voor een 
fiscaal aantrekkelijke financiering met vele voordelen ten op zichte van de 
traditionele financieringen. 

Leasen
Wil je jouw financiële middelen blijven aanwenden voor de kernactiviteiten van  
jouw onderneming en toch de garantie hebben dat je altijd mobiel blijft?  
Kies dan voor ŠKODA Full Operational Lease.
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ŠKODA Financial Lease,  
goed bekeken
ŠKODA Financial Lease
• Fiscaal aantrekkelijke financiering
• Scherpe tarieven dankzij hoge restwaarde
• Vaste maandlasten, nooit onaangename verrassingen

Investeren zonder liquiditeitsverlies
Met ŠKODA Financial Lease ben je direct economisch eigenaar van jouw nieuwe 
ŠKODA. Maar dan zonder onnodige aanslag op jouw liquiditeitspositie. Je kiest 
zelf de hoogte van de aanbetaling, de looptijd van het Financial Leasecontract 
en de afschrijving. Vervolgens betaal je in overzichtelijke maandelijkse termijnen. 
Jouw autokosten worden gespreid, waarbij rente en afschrijving bovendien 
fiscaal aftrekbaar zijn. Maar dat is nog niet alles. In vergelijking met traditionele 
financieringen biedt ŠKODA Financial Lease nog een ander groot voordeel: de 
toekomstige inruilwaarde van jouw ŠKODA.

Toekomstgericht financieren
Jouw ŠKODA heeft een hoge inruilwaarde. Daardoor kan in de financiering een 
slottermijn worden ingebouwd die financieren op basis van werkelijke afschrij-
vingskosten mogelijk maakt.
De slottermijn is het bedrag dat aan het einde van de financieringslooptijd nog 
openstaat en ruim wordt afgedekt door de waarde van jouw auto op dat moment. 
Over de slottermijn betaal je rente en geen aflossing en dat scheelt fors in de 
maandlasten.

Jouw zakenpartner
De ŠKODA-dealer is zelf ondernemer en kan je als geen ander goed informeren 
over de verschillende mogelijkheden. De dealer is bovendien de zakenpartner.  
Hij kent jou, jij kent hem en dat maakt overleggen net even persoonlijker.

De voordelen van ŠKODA Financial Lease
• Transparante, vaste maandlasten
• Lage maandbedragen door hoge restwaarde
• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s
• Gemakkelijk en snel geregeld bij de ŠKODA-dealer 
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Voordelig en Slim dankzij de hoge restwaarde

Financieringsaanbieding 6,99% op basis van een niet doorlopend krediet. Debetrentevoet (vaste rente gedurende de looptijd) 6,99%.  
Vanafprijs en rentetarief kunnen afwijken van meest actuele prijzen en tarieven.

Rekenvoorbeeld 1: ŠKODA OCTAVIA met maximale slottermijn

Vanaf prijs Aanbetaling Financial Lease 
bedrag

Slottermijn Maandtermijn Nominale rente Looptijd

 € 20.000,-  € 5.120,-  € 14.880,-  € 8.000,-  € 259,- 6,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld 2: ŠKODA OCTAVIA met lagere slottermijn

Vanaf prijs Aanbetaling Financial Lease 
bedrag

Slottermijn Maandtermijn Nominale rente Looptijd

 € 20.000,-  € 5.120,-  € 14.880,-  € 4.407,-  € 349,- 6,99% 36 maanden

Aanbetaling Aflosdeel

Restwaarde

Alleen rente

Slottermijndeel

Voorbeeld 1
Financieringsdeel met maximale slottermijn

Je financiert een bedrag. Een deel los je in gelijke maand-
bedragen af. Over het andere deel (de slottermijn) betaal 
je alleen rente. De slottermijn wordt afgedekt met de 
inruilwaarde. De werking van de slottermijn zie je direct  
terug in jouw maandbedragen.

Per maand: € 259,-

Rente + 

Aflossing

Aanbetaling Aflosdeel Slottermijndeel

Voorbeeld 2
Financieringsdeel met lagere slottermijn

Je financiert een bedrag op dezelfde manier als voorbeeld 1. 
Echter, hier maak je geen gebruik van de maximale 
inruilwaarde met een maximale slot termijn. In dit voorbeeld 
is de slottermijn lager vastgesteld. Het verschil tussen 
de slottermijn en de restwaarde kun je dan gebruiken als 
aanbetaling voor jouw volgende ŠKODA.

Per maand: € 349,-

Rente + Aflossing

Restwaarde

Alleen rente
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ŠKODA 
Full Operational Lease
ŠKODA Full Operational Lease is de perfecte oplossing voor als je jouw financiële 
middelen wilt kunnen blijven gebruiken voor de kernactiviteiten van jouw  
bedrijf. Inhoud, omvang en daarmee ook de tarieven van het Operational Lease-
contract zijn volledig af te stemmen op jouw wensen en de behoeften van jouw 
onderneming. Je draagt geen persoonlijke economische risico’s en dat is een 
bijzonder prettig gevoel.

Als je bewust voor ŠKODA kiest, kies dan ook bewust voor ŠKODA Full  
Operational Lease. De perfecte oplossing voor zorgeloos rijden, zonder dat  
je hoeft om te kijken of alles goed geregeld is. 

Elk leasecontract is gebaseerd op Full Operational Lease. Inclusief:
• Reparatie, onderhoud en banden
• Verzekering met allrisk dekking
• Afschrijving
• Rente
• Houderschapsbelasting

Optioneel kun je kiezen voor:
• Laag eigen risico
• Vervangend vervoer
• Tankcard

Onderhoud, reparatie en banden
Jouw persoonlijke ŠKODA-dealer is in alle gevallen jouw enige aanspreekpunt 
voor reparatie, onderhoud én vervanging van banden. Je hoeft dus nooit naar een 
garagebedrijf waar je geen ervaring mee hebt. Ook niet in het geval van schade-
herstel. Je hebt altijd de garantie dat jouw ŠKODA in vertrouwde, professionele 
handen is.

Aantrekkelijke verzekeringsvoorwaarden
Met ŠKODA Full Operational Lease heb je bovendien een unieke verzekering met 
allrisk dekking die in geval van diefstal of total loss het volledige verschil tussen 
boekwaarde en dagwaarde dekt. Elk financieel risico is daarmee uitgesloten.  
En ook op vakantie met jouw gezinsleden ben je verzekerd van zorgeloos reizen, 
want een schadeverzekering inzittenden (SVI) is standaard onderdeel van het pakket.

Vervangend vervoer
Voor de garantie van onveranderde mobiliteit onder alle omstandigheden is  
het leasecontract optioneel uit te breiden met een regeling voor vervangend 
vervoer. Als jouw auto langere tijd voor onderhoud of reparatie bij de dealer 
moet blijven, krijg je daar de beschikking over een vervangende ŠKODA,  
direct of na 24 uur, in het geval dat jouw auto, bijvoorbeeld bij schadeherstel,  
na die periode nog niet beschikbaar is.

Meer weten
Wil je meer weten over ŠKODA Full Operational Lease als de ultieme oplossing 
voor zorgeloos rijden zonder omkijken? Ga dan naar de ŠKODA-dealer voor een 
snelle leasecalculatie of kijk op www.skodafinancialservices.nl.

De voordelen van ŠKODA Operational Lease
• Persoonlijke service van de ŠKODA-dealer
• De beste zorg voor jouw ŠKODA
• Alles onder één dak geregeld bij ŠKODA
• Standaard unieke verzekeringsvoorwaarden
•  Service en dienstverlening zoals je die mag verwachten  

van jouw leasemaatschappij



ŠKODA Financial Services biedt je de financiële oplossing op maat.
ŠKODA Privé Plan, Private Lease en ŠKODA Financial Lease.

 
ŠKODA Privé Plan

ŠKODA Financial Services is een handelsnaam van DFM N.V. (KvK 31018376) en is gevestigd te Amersfoort. DFM N.V. (AFM vergunningnummer 12045409) verzorgt de financiering. 
Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.skodafinancialservices.nl.

 
ŠKODA Private Lease, ŠKODA Financial Lease en ŠKODA Full Operational Lease

ŠKODA Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Pon Financial Services B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Pon Financial Services B.V.  
biedt Operational Lease en Financial Lease aan voor de zakelijke rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Financial Lease en Private Lease toetst en registreert Volkswagen Pon Financial Services B.V.  

bij BKR te Tiel. Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.skodafinancialservices.nl.

      skodafinancialservices.nl
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