
Private Lease



Welkom bij
Fiat Private
Lease
Met Fiat Private Lease rijdt iedere klant onbezorgd 

weg. U rijdt 2, 3, 4 of 5 jaar lang een nieuwe auto. Alle 

kosten om met de auto de weg op te kunnen, zitten in 

het maandbedrag. U bepaalt zelf het aantal kilometers 

per jaar. Als u meer rijdt kunt u gewoon bijbetalen. En u 

betaalt geen bijtelling! Alleen de brandstof moet u nog 

apart betalen.

U stelt zelf uw favoriete Fiat samen
U kunt uit alle beschikbare opties en kleuren kiezen. Net als 
wanneer u zelf een auto koopt. Uw Fiat-dealer helpt u daarbij 
en maakt een offerte op maat. Via internet krijgt u alvast een 
eerste indruk van de prijs. Vanzelfsprekend kunt u ook eerst 
een proefrit maken in uw favoriete auto voordat u de beslissing 
neemt.

Precies weten waar u aan toe 
bent. 
Bij veel leasecontracten komt u na het ondertekenen van 
een contract voor verrassingen te staan. Zoals eenmalige 
administratiekosten, reclamestickers op de auto, dure 
meerkilometers, eigen risico bij schade of een rekening voor de 
wegenbelasting. Bij Fiat Private Lease weet u vooraf precies 

waar u aan toe bent. Bovendien hebt u de keuze uit drie 
pakketten. Welke u kiest, hangt af van wat u belangrijk vindt. 
U kunt ook onderdelen los bijboeken. Daarmee is Fiat Private 
Lease een van de meest flexibele en transparante Private 
Lease-producten in de markt.

De voordelen van Fiat Private 
Lease op een rij:
• Elke 2, 3, 4 of 5 jaar een nieuwe auto.
• Auto helemaal naar uw smaak samen te stellen.
• Geen groot aankoopbedrag nodig; u leaset de auto.
• Alle kosten zijn inclusief; u hoeft alleen nog te tanken.
• Inclusief internationale pech- en mobiliteitshulp.
• Geen bijtelling zoals bij zakelijke lease.
• Persoonlijk advies van uw Fiat-dealer.
• Uitgebreide proefrit mogelijk.
• Onderhoud en reparatie via uw vakkundige Fiat-dealer.



Budget
De voordeligste oplossing met een hoger eigen risico
U weet zeker dat u per jaar niet meer dan 10.000 kilometer 
rijdt. U hebt minimaal 5 schadevrije jaren en u bent bereid wat 
meer risico te nemen. Het eigen risico is namelijk hoger dan 
bij de overige pakketten. U realiseert zich dat een voortijdige 
beëindiging hogere kosten met zich meebrengt en u vindt het 
niet vervelend dat de leasemaatschappij voor u bepaalt welke 
dealer de auto levert en onderhoudt.

Smart
Een slimme keuze voor zekerheid en flexibiliteit 
U zoekt een goede balans tussen lage prijs, flexibiliteit en 
zekerheid. U wilt niet voor hoge kosten staan als u iets meer 
rijdt dan het contract aangeeft of als u een schade rijdt. Een 
klein eigen risico vind u acceptabel. U wilt de beste prijs, 
ongeacht het aantal schadevrije jaren dat u hebt. Misschien 
wilt u aan het eind van het contract de auto overnemen of het 
contract verlengen. Dat bepaalt u graag zelf. Ook wilt u zelf 
kunnen beslissen welke dealer de auto levert of waar u naartoe 
gaat voor onderhoud en reparatie. Bij arbeidsongeschiktheid 
en werkloosheid kunt u het contract kosteloos beëindigen. 

Top
Het meest uitgebreide pakket voor maximale zekerheid en 
veiligheid 
U wilt niet voor verrassingen komen te staan. Alles is 
top geregeld. U hebt geen eigen risico bij schade. En de 
aanvullende verzekeringen met dekking voor rechtsbijstand 
en ongevallen inzittenden zijn inbegrepen. U krijgt altijd een 
gratis vervangende auto bij reparatie en de auto heeft all 
seasonbanden waarmee u in alle weersomstandigheden veilig 
de weg op kunt. 

Kijk snel wat het beste bij u past

De belangrijkste verschillen Meest 
gekozen

Budget Smart Top

Afleveringskosten / rijklaar maken ✓ ✓ ✓

Afschrijving, rente en BTW ✓ ✓ ✓ 1

Reparaties, onderhoud en banden ✓ ✓ ✓

Wegenbelasting (MRB) ✓ ✓ ✓ 1

Allrisk verzekering: WA, casco en glasreparatie ✓ ✓ ✓

Hulpverlening binnen- en buitenland ✓ ✓ ✓

Waarborgsom bij aangaan van het contract € 500 € 0 € 0

Eigen risico WA & Casco of glasreparatie € 400 € 200 € 0 2, 3

Eigen dealerkeuze voor levering ✗ ✓ ✓ 4

Eigen dealerkeuze voor onderhoud, reparatie en banden ✗ ✓ ✓ 5

Personen inzittende verzekering (POI) ✗ ✗ ✓ 6

Rechtsbijstandsverzekering ✗ ✗ ✓ 6

All seasonbanden ✗ ✗ ✓ 6

1)  Wegenbelasting (MRB) en BTW kunnen gedurende de looptijd van het contract worden aangepast 
indien de belastingtarieven veranderen.

2)  Eigen risico WA wordt gerekend indien u met uw leaseauto schade aan derden toebrengt en 
hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

3)  Eigen risico Casco en ruitreparatie wordt gerekend bij schade aan de eigen leaseauto. En alleen 
als geen verhaalmogelijkheid op een derde partij is. 
Bij schade, veroorzaakt door een bestuurder jonger dan 25 jaar en/of korter dan drie jaar in het 
bezit van een geldig rijbewijs geldt een opslag van €100 per schadegeval (casco)

4)  Indien niet inbegrepen bepaalt de leasemaatschappij via welke dealer de levering plaatsvindt
5)  Indien niet inbegrepen bepaalt de leasemaatschappij via welke dealer onderhoud/reparatie en 

banden plaatsvindt
6)  Indien niet inbegrepen, kan dit als extra optie worden toegevoegd. Vraag de dealer naar het tarief.

Overige verschillen Meest 
gekozen

Budget Smart Top

Minimum aantal schadevrije jaren 5 jaar geen limiet geen limiet

Maximum kilometrage per jaar 10.000 geen limiet geen limiet

Verrekening meer kilometers ✓ ✓ ✓

Prijs per meer- kilometer (t.o.v. contractuele  
aantal km’s)

15 cent 8 cent 8 cent

Verrekening minder kilometers ✗ ✗ ✓

Verplichting bij voortijdige beëindiging (in % van 
het aantal openstaande termijnen)   

50% 40% 20%

Boetevrije beëindiging bij overlijden ✓ ✓ ✓

Boetevrije beëindiging bij arbeidsongeschiktheid  
of werkloosheid

✗ ✓ ✓

Boetevrije beëindiging bij ontbinding geregistreerd 
partnerschap, echtscheiding of emigratie

✗ ✗ ✓

Schadeverzekering inzittenden (SVI) ✗ ✗ ✗ 6

Gelijkwaardig vervangend vervoer bij  
onderhouds- of schadewerkzaamheden

na 72 uur na 24 uur direct 6

Geen administratiekosten bij verlies 
papieren, autosleutels of aanvragen van een 
parkeervergunning

✗ ✓ ✓

Doorleasen na de looptijd mogelijk ✗ ✓ ✓

Auto overnemen na de looptijd mogelijk ✗ ✓ ✓

Brandstofkosten ✗ ✗ ✗



Uw dealer is uw vaste 
aanspreekpunt
Kiest u voor Fiat Private Lease, dan neemt de dealer u al het 
werk uit handen. Voor en tijdens het contract.
De dealer regelt de aanvraag rechtstreeks met Leasys, de 
leasemaatschappij van de Fiat Chrysler Automobiles Group. 
Leasys draagt het Keurmerk Private Lease en is aangesloten 
bij de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen 
(VNA). Natuurlijk kunt u voor vragen ook rechtstreeks contact 
opnemen met Leasys.

Toetsing
Veel particulieren kunnen uitstekend zelf beoordelen of zij de 
maandelijkse kosten van Private Lease kunnen betalen. Toch 
kan het gebeuren dat consumenten financiële verplichtingen 
aangaan waardoor ze mogelijk in de problemen komen.
Leasys houdt zich aan de richtlijnen van het Keurmerk Private 
Lease. De zorgplicht wordt serieus genomen en uw aanvraag 
wordt beoordeeld op basis van deze richtlijnen. Daarom 
vraagt Leasys naar uw inkomen, woonlasten en melden ze uw 
leasecontract aan bij BKR.

Keurmerk Private Lease
Het keurmerk Private Lease bestaat sinds februari 2016. Fiat Private Lease voldoet aan de 
hoge eisen van het Keurmerk Private Lease. Dit brengt u als klant veel voordelen.
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De  5  zekerheden van het Keurmerk Private Lease

Meer informatie over het keurmerk vindt u op: www.keurmerkprivatelease.nl
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