SEAT FINANCIAL SERVICES
Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.

Eindeloos
rijplezier

SEAT regelt
de rest

Alles in een
keer goed
geregeld
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 Privé Plan
Een SEAT heeft een goede inruilwaarde. Waarom zou je dat niet terugzien
in het maandbedrag van je lening? Want dat kan hierdoor flink omlaag.
Maak kennis met het SEAT Privé Plan.
Je betaalt geen cent te veel.
SEAT Private Lease
Met één vast maandbedrag ben je verlost van al je zorgen. Geen
afschrijving, rente of restschuld. Daarnaast regelen we je verzekering,
betalen je wegenbelasting en vergoeden alle kosten van het onderhoud
– ook je nieuwe banden. Stap maar in.
Je hoeft nergens meer aan te denken.
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SEAT
Privé Plan
De voordelen van het SEAT Privé Plan
• Vaste maandlasten, vaste looptijd, vaste rente
• Lage maandbedragen door hoge inruilwaarde
• Financiering speciaal ontwikkeld voor auto’s
• Gemakkelijk en snel geregeld bij je SEAT-dealer

Slim
financieren
Betaal minder per maand
Een SEAT heeft een goede inruilwaarde. Waarom zou je dat niet terugzien in het
maandbedrag van je lening? Want dat kan hierdoor flink omlaag. Maak kennis met
het SEAT Privé Plan.
Het SEAT Privé Plan is afgestemd op de gebruiksduur en de restwaarde van de auto.
Hoe lang wil je hem gebruiken? Wat is hij na die tijd nog waard? Als we deze wetenschap meenemen in onze berekeningen, valt het bedrag dat je per maand betaalt
een stuk lager uit.
Hoe werkt het?
In overleg met de dealer bepaal je de restwaarde van de auto, een realistische
inschatting van wat de auto aan het eind van de looptijd nog waard is. Dit deel van
de lening bevriezen we. Je betaalt over dit bedrag alleen rente en geen aflossing.
Kijk, dat scheelt in de maandlasten.
Geld overhouden
Geld overhouden is altijd fijn. Daarom kan je er ook voor kiezen om het restbedrag of
de slottermijn bewust wat lager in te stellen. In de meeste gevallen houd je dan aan
het eind van de looptijd geld over. Je auto is immers meer waard dan het bedrag dat
nog openstaat. Zie het als een spaarpot die je eventueel kunt gebruiken voor de
aanbetaling van een volgende auto.
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Rekenvoorbeelden
Aanbetaling

Aflosdeel

Rente +
Aflossing

Slottermijn

Aanbetaling

Alleen rente
restwaarde

Aflosdeel

Slottermijn

Rente + Aflossing

Aanbetaling

Alleen
rente

Rente + Aflossing
Restwaarde

Restwaarde

Voorbeeld 1:
Financieringsdeel met maximale
slottermijn
Je financiert een bedrag. Een deel los je
in gelijke maandbedragen 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 je
maandbedragen.
Per maand: € 149,00.

Voorbeeld 2:
Financieringsdeel met lagere
slottermijn
Je koopt dezelfde auto als in voorbeeld 1,
alleen besluit je nu om een groter deel af te
lossen. Zo creëer je een spaarpot voor een
eventuele volgende auto.
Per maand: € 239,00.

Aflosdeel

Voorbeeld 3 :
Financieringsdeel zonder
slottermijn
Je koopt dezelfde auto als in voorbeeld 1
en lost deze zonder slottermijn in gelijke
maandbedragen volledig af.
Per maand: € 337,00

Rekenvoorbeeld 1: Financieringsdeel met maximale slottermijn

Contante prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

€ 15.000,00

€ 4.035,00

€ 10.965,00

Termijnbedrag

Totale door de
consument te
betalen bedrag

€ 149,00

€ 12.863,28

€ 3.918,00

€ 239,00

€ 0,00

€ 337 ,00

Slottermijn
€ 7.500,00

Debetrentevoet

Jaarlijks
kostenpercentage

Looptijd

6,99%

6,99%

36 maanden

€ 12.521,64

6,99%

6,99%

36 maanden

€ 12.147,84

6,99%

6,99%

36 maanden

Rekenvoorbeeld 2: Financieringsdeel met lagere slottermijn
€ 15.000,00

€ 4.035,00

€ 10.965,00

Rekenvoorbeeld 3: Financieringsdeel zonder slottermijn
€ 15.000,00

€ 4.035,00

€ 10.965,00

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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SEAT
Private Lease
De voordelen van het SEAT Private Lease
• Een vast bedrag per maand
•G
 een investering, geen aanbetaling,
geen wegenbelasting
• Verzekerd van reparatie en onderhoud
door de officiële SEAT-dealer
• Geen onverwachte autokosten

8

Rijd voor een vast
maandbedrag een
nieuwe SEAT
Met SEAT Private Lease sluit je eenvoudig een abonnement af voor je
nieuwe SEAT! Wil je tegen een zeer aantrekkelijk maandbedrag rijden in
een gloednieuwe SEAT zonder dat je je zorgen hoeft te maken over de
verzekering, reparatie, onderhoud en banden? Kies dan voor SEAT Private
Lease. Jij regelt de brandstof, wij de rest.
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Wat houdt SEAT
Private Lease in?
SEAT Private Lease is een vorm van huren. Je maakt hierbij gebruik van de auto. Je wordt dus
geen eigenaar, maar sluit een contract af voor een bepaalde looptijd en het verwachtte
aantal kilometers per jaar. De auto blijft eigendom van SEAT Financial Services.
De voordelen op een rij
• Een vast bedrag per maand
•	Geen investering, geen
aanbetaling, geen wegenbelasting
•	Verzekerd van reparatie en
onderhoud door de officiële
SEAT-dealer
• Geen onverwachte autokosten
Wat zit er standaard in
SEAT Private Lease
Een SEAT Private Lease contract is
inclusief:
• Wegenbelasting
• Reparaties
• Onderhoud
• Bandenservice
• Verzekering met all risk dekking
• (Inter)nationale pechhulp
• Vervangend vervoer
Het enige dat niet in het vaste
maandbedrag zit zijn de kosten voor
de brandstof, boetes en de kosten
voor het wassen van je auto.
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Alles geregeld bij je SEAT-dealer
Je SEAT-dealer is altijd het
aanspreekpunt voor reparatie,
onderhoud en bandenvervanging
van de auto. Je hoeft dus nooit naar
een ander universeel garagebedrijf
om daar bijvoorbeeld de banden te
laten vervangen. Dit geldt ook voor
het schadeherstel aan de auto. Zo
heb je de garantie dat de auto in
professionele handen is en dat
gebruik wordt gemaakt van originele
SEAT-onderdelen.

Keurmerk Private Lease
SEAT Financial Services is aangesloten bij het Keurmerk Private
Lease. Het Keurmerk Private Lease is
hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een privé leasecontract af te
sluiten. Het keurmerk is in samenwerking met de Consumentenbond
ontwikkeld. De onafhankelijke
Stichting Keurmerk Private Lease
reikt het keurmerk uit.
Het keurmerk bied je de volgende
zekerheden:
• Eerlijke voorwaarden
• Een compleet product
•	Bescherming tegen te hoge
financiële lasten
•	14 dagen bedenktijd na
het afsluiten
• Een heldere klachtenprocedure

Hoe vraag je SEAT
Private Lease aan?
Je kunt SEAT Private Lease aanvragen bij je SEAT-dealer in de buurt. Je
kunt ook alvast een kijkje nemen in
onze online showroom op seat.nl/
private-lease. Hier kun je direct je
nieuwe auto samenstellen en alle
gewenste opties toevoegen. We
hebben regelmatig modellen in de
online showroom tegen extra
scherpe tarieven. Kijk op seat.nl/
private-lease voor de actuele
tarieven.
Kan mijn maandbedag
nog wijzigen?
Het maandbedrag kan alleen
aangepast worden wanneer
belastingen of wetten wijzigen.
Denk hierbij aan landelijke/
provinciale verhoging van de
wegenbelasting, verhoging
assurantiebelasting of een
BTW-aanpassing.
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seatfinancialservices.nl

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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