One Stop

Private Lease

Honda
Civic 5-deurs
1.0 Comfort

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 445,00
€ 448,00
€ 470,00
€ 522,00
€ 539,00
€ 571,00

48 mndn
€ 472,00
€ 473,00
€ 478,00
€ 513,00
€ 541,00
€ 563,00

36 mndn
€ 502,00
€ 505,00
€ 513,00
€ 524,00
€ 576,00
€ 602,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 25.960

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat

60 mndn
€ 10,00

48 mndn
€ 15,00

36 mndn
€ 20,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
(de leverbare standaard lak is Rally Red)

Unilak Rally Red geen meerprijs
Brilliant Sporty Blue
Polished Metal
White Orchid

Crystal Black
Midnight Burgundy
Lunar Silver

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 9 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda
Civic 5-deurs
1.0 Elegance

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 489,00
€ 492,00
€ 513,00
€ 528,00
€ 597,00
€ 613,00

48 mndn
€ 522,00
€ 523,00
€ 529,00
€ 561,00
€ 589,00
€ 614,00

36 mndn
€ 559,00
€ 563,00
€ 571,00
€ 583,00
€ 637,00
€ 664,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 29.550

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat

60 mndn
€ 10,00

48 mndn
€ 15,00

36 mndn
€ 20,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
(de leverbare standaard lak is Rally Red)

Unilak Rally Red geen meerprijs
Brilliant Sporty Blue
Polished Metal
White Orchid

Crystal Black
Midnight Burgundy
Lunar Silver

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 9 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda
Civic 5-deurs
1.0 Executive

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 512,00
€ 515,00
€ 536,00
€ 552,00
€ 621,00
€ 639,00

48 mndn
€ 546,00
€ 548,00
€ 554,00
€ 587,00
€ 616,00
€ 643,00

36 mndn
€ 586,00
€ 591,00
€ 600,00
€ 614,00
€ 669,00
€ 697,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 31.960

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat

60 mndn
€ 10,00

48 mndn
€ 15,00

36 mndn
€ 20,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
(de leverbare standaard lak is Rally Red)

Unilak Rally Red geen meerprijs
Brilliant Sporty Blue
Polished Metal
White Orchid

Crystal Black
Midnight Burgundy
Lunar Silver

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 9 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda
Civic 5-deurs
1.0 Premium

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 524,00
€ 527,00
€ 548,00
€ 565,00
€ 635,00
€ 653,00

48 mndn
€ 558,00
€ 559,00
€ 566,00
€ 599,00
€ 629,00
€ 657,00

36 mndn
€ 598,00
€ 604,00
€ 610,00
€ 617,00
€ 688,00
€ 719,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 32.990

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat

60 mndn
€ 10,00

48 mndn
€ 15,00

36 mndn
€ 20,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
(de leverbare standaard lak is Rally Red)

Unilak Rally Red geen meerprijs
Brilliant Sporty Blue
Polished Metal
White Orchid

Crystal Black
Midnight Burgundy
Lunar Silver

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 9 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

One Stop

Private Lease

Honda
Civic 5-deurs
1.5 Sport

10.000 km
12.000 km
15.000 km
20.000 km
25.000 km
30.000 km

60 mndn
€ 519,00
€ 522,00
€ 544,00
€ 560,00
€ 630,00
€ 649,00

48 mndn
€ 551,00
€ 553,00
€ 559,00
€ 593,00
€ 623,00
€ 651,00

36 mndn
€ 587,00
€ 592,00
€ 601,00
€ 616,00
€ 672,00
€ 702,00

Overige accessoires / meerprijs per maand / kruis het gewenste pakket
Prijslijst:
Levering:
Consumentenprijs:

1-1-2018
voor 1 september 2018
€ 33.800

Standaard in de leaseprijs is opgenomen:
 Aanschaf van de auto alsmede de afschrijving
hierop
 WA/Casco (All-Risk) verzekering
 Houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting)
 Reparatie, regulier onderhoud en de
vervanging van banden; alles via uw eigen
dealer
 Pechhulp in binnen- en buitenland
 De kosten van vervangend vervoer vanaf de
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud
langer duurt dan 48 uur
 BTW

CVT/Automaat

60 mndn
€ 29,00

48 mndn
€ 35,00

36 mndn
€ 49,00

Meerprijs metallic lak 9,- euro per maand voor alle looptijden
(de leverbare standaard lak is Rally Red)

Unilak Rally Red geen meerprijs
Brilliant Sporty Blue
Polished Metal
White Orchid

Crystal Black
Midnight Burgundy
Lunar Silver

Meerprijs contract componenten
Schadeverzekering inzittende (SVI)

5,- euro per maand

Verlagen eigen risico van 450
naar 300 euro per maand
Extra verlagen eigen risico van 300
naar 150 euro per maand

6,- euro per maand
8,- euro per maand

Prijzen geldig t/m 31-03-2018, onder voorbehoud van wijzigingen
Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is 9 ct inclusief BTW
Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof
Zie https://www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn
One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418
Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie
Document versie 1.0, ingangsdatum 1 januari 2018

