
*Prijzen zijn incl. BTW o.b.v. een looptijd van 48 maanden, en 10.000 km/jr. Geldig zolang de voorraad strekt. 
Kosteloos inleveren na 6 maanden mogelijk bij geselecteerd aanbod met looptijd van 24 maanden. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van de modellen die wij aanbieden. 

Uw medewerkers zorgeloos  
op weg met een Private Lease auto 

Betrouwbare nieuwe auto Vast maandbedrag
Geen onverwachte kosten Keurmerk Private Lease
voorwaarden

€189
76

per maand

vanaf 

 
Laat uw medewerkers nu profiteren van collectieve afspraken en de mogelijkheid om zelf een auto te leasen. 

Met Private Lease rijd je een splinternieuwe auto voor een vast bedrag per maand. Dit betekent een einde aan 
vervelende onverwachte kosten voor onderhoud en reparaties. Je hoeft alleen nog maar zelf te tanken! 

Speciaal voor uw medewerkers 
 Extra korting bovenop de al scherpe tarieven  

 Mogelijkheid kosteloos inleveren na 6 maanden 

 Maximale no-claimkorting (t.w.v. € 20,- per maand) 

 Kosteloze SVI schadeverzekering inzittenden (t.w.v. € 4,- per maand) 

Altijd superscherpe tarieven inclusief: 
 BTW 
 Afschrijving
 Rentevergoeding
 Reparatie en Onderhoud 
 Bandenvervanging

 WA- en cascoverzekering
 Schadeverzekering inzittenden
 Vervangend vervoer na 24 uur
 Pechhulp 24/7
 Motorrijtuigenbelasting

Meer informatie
Oxonia  
0318 - 763 909 
info@oxonia.nl 
www.oxonia.nl 
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