
Zorgeloos 
ondernemen

Zakelijk 
SEAT rijden

SEAT FINANCIAL SERVICES
Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.



Stap maar in. 
SEAT regelt 
de rest.

SEAT-rijders hebben sowieso al weinig reden om zich zorgen te maken.  
Met de financiële producten van SEAT Financial Services wordt rijden pas 
echt zorgeloos.

SEAT Financial Lease
Bij SEAT Financial Services doen we er alles aan om de maandlasten laag 
te houden. Dankzij de hoge inruilwaarde van de SEAT is dat niet zo 
moeilijk. Alleen afbetalen over het bedrag dat werkelijk wordt afgeschre-
ven. Dat noemen wij slim financieren. 

SEAT Full Operational Lease
Altijd startklaar zonder risico’s of rompslomp. Vergelijk Full Operational 
Lease met de pitstop tijdens een rally. Focus op de race, er staat een heel 
team voor u klaar. 
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Slim 
financieren

SEAT 
Financial Lease

Bij SEAT Financial Services doen we er alles aan om de maandlasten laag 
te houden. Dankzij de hoge inruilwaarde van de SEAT is dat niet zo 
moeilijk. Alleen afbetalen over het bedrag dat werkelijk wordt afgeschre-
ven. Dat noemen wij slim financieren. 

SEAT Financial Lease heeft een heleboel voordelen. Gebruikers betalen in 
overzichtelijke maandelijkse termijnen, waarbij rente en afschrijving 
fiscaal aftrekbaar zijn. Ze kiezen zelf voor de hoogte van de aanbetaling 
en de duur van de looptijd, waardoor de kosten over een langere tijd 
worden verspreid. En tegelijk zijn ze volledig economisch eigenaar van de 
auto. 

Vooruit kijken
Dat is SEAT Financial Lease. Maar SEAT Financial Services gaat verder. 
Slim financieren betekent vooruit kijken. Wij houden daarom rekening met 
de toekomstige inruilwaarde van de auto. Bij SEAT is deze relatief hoog. Dit 
maakt het mogelijk om een slottermijn in te bouwen die ruim wordt 
afgedekt door de inruilwaarde van de auto. Over deze slottermijn rekenen 
we alleen rente en geen aflossing. Zo brengen we het maandbedrag flink 
omlaag. 

Meer informatie?
Meer weten over de mogelijkheden van slim financieren? De SEAT-dealer 
is zelf ook ondernemer. Hij kan u er alles over vertellen.

De voordelen van SEAT Financial Lease:
• Transparante, vaste maandlasten
•  Lage maandbedragen door  

hoge restwaarde
•  Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s
•  Gemakkelijk en snel geregeld bij uw SEAT-dealer
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Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1: 
Financieringsdeel met maximaal slottermijn
U financiert een bedrag. Een deel lost u in gelijke maand-
bedragen af. Over het andere deel (de slottermijn) betaalt 
u alleen rente. De slottermijn wordt afgedekt met de 
inruilwaarde. De werking van de slottermijn ziet u direct 
terug in uw maandbedragen.  
Per maand: € 259,00 

Voorbeeld 2:  
Financieringsdeel met lagere slottermijn
U financiert een bedrag op dezelfde manier als 
voorbeeld 1. Echter, hier maakt u geen gebruik van de 
maximale inruilwaarde met een maximale slottermijn. 
In dit voorbeeld is de slottermijn lager vastgesteld. Het 
verschil tussen de slottermijn en de restwaarde kunt u 
dan gebruiken als aanbetaling voor uw volgende SEAT. 
Per maand: € 349,00

Aanbetaling Aflosdeel Slottermijn

Rente + Aflossing Alleen 
restwaarde

Aanbetaling Aflosdeel Slottermijn

Rente + Aflossing  Alleen 
rente

Restwaarde

Rekenvoorbeeld 1: Financieringsdeel met maximale slottermijn

Vanaf prijs Aanbetaling Financial Lease 
bedrag Slottermijn Maandtermijn Nominale rente Looptijd

 € 20.000,00  € 5.120,00  € 14.880,00  € 8.000,00  € 259,00 6,99% 36 maanden

Rekenvoorbeeld 2: Financieringsdeel met lagere slottermijn
 € 20.000,00  € 5.120,00  € 14.880,00  € 4.407,00  € 349,00 6,99% 36 maanden

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.
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Zorgeloos 
ondernemen

Vergeet die zorgen
Een SEAT op basis van Full Operational Lease is all 
risk verzekerd. En met all risk bedoelen we ook echt 
all risk. Of de auto nu gestolen wordt of total loss 
raakt, alles is afgedekt – zelfs het eventuele 
verschil tussen boekwaarde en dagwaarde. Elk 
financieel risico is daarmee uitgesloten. Een 
schadeverzekering inzittenden (SVI) is standaard 
onderdeel van het pakket.

Altijd een gelijkwaardige auto
Vervangend vervoer is een extra optie bij het 
leasecontract. Dit betekent dat er altijd een 
gelijkwaardige SEAT klaar staat, wanneer de eigen 
auto voor onderhoud of reparatie bij de dealer 
staat.

Meer weten?
Meer weten over SEAT Full Operational Lease? Ga 
dan naar de SEAT-dealer voor een snelle leasecal-
culatie of kijk op www.seatfinancialservices.nl.

Altijd startklaar zonder risico’s of rompslomp. 
Vergelijk SEAT Full Operational Lease met de pitstop 
tijdens een rally. Focus op de race, er staat een heel 
team voor u klaar. 

Ondernemen vraagt om focus. Volledige concen-
tratie om optimaal te presteren. Geef daarom alle 
rompslomp rond de zakelijke auto uit handen. Geen 
economische risico’s, geen verrassingen en geen 
extra administratie. 

En daar komt nog eens bij dat er meer financiële 
middelen beschikbaar blijven voor de kernactivitei-
ten van het bedrijf. Alles goed geregeld voor een 
vast bedrag per maand. Hoe gefocust kunt u zijn?

Vertrouwd aanspreekpunt
Wie kiest voor SEAT Full Operational Lease, kan 
altijd terecht bij zijn eigen vertrouwde SEAT-dealer. 
Er is dus één vast aanspreekpunt. Dat is niet alleen 
makkelijk, het geeft ook zekerheid. Zekerheid dat de 
auto snel en vakkundig wordt gerepareerd. 
Zekerheid dat u altijd mobiel blijft. 

SEAT Full
Operational
Lease

•  Persoonlijke service van de SEAT-dealer 
• De beste zorg voor uw SEAT
• Alles onder één dak geregeld
•  Standaard unieke 

verzekeringsvoorwaarden
•  De volledige service en dienstverlening 

van een professionele leasemaatschappij

Extra opties: 
•  Een lager eigen risico.
•  Altijd vervangend vervoer.
•  Tankcard.
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SEAT Financial Services biedt u de financiële oplossing op maat.
SEAT Privé Plan, SEAT Financial Lease en SEAT Autoverzekering.

SEAT Privé Plan en SEAT Autoverzekering.
SEAT Financial Services is een gemeenschappelijke handelsnaam van DFM N.V. (KvK 31018376) en DFM Verzekeringen B.V. (KvK 34263407). Beide ondernemingen zijn gevestigd te Amersfoort.  

DFM N.V. (AFM vergunningnummer 12045409) verzorgt de financiering. DFM Verzekeringen B.V. (AFM vergunningnummer 12007990) bemiddelt in verzekeringen. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.  
Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatfinancialservices.nl.

SEAT Private Lease, SEAT Financial Lease en SEAT Full Operational Lease.
SEAT Financial Services is een handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Volkswagen Leasing 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 Leasing B.V. bij BKR te Tiel.  
Dienstenwijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.seatfinancialservices.nl.
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