A110
Intensely Alpine.
Ontdek onze Alpine premium mobiliteitsaanbiedingen vanaf € 499,- per maand.
Laatste verhoogde maandaflossing van € 22.724.

EASYfin Planning Financiering: Representatief voorbeeld - Lening op afbetaling* met laatste verhoogde maandaflossing, vallend
onder de wetgeving op het consumentenkrediet, meer bepaald onder boek VII van het Wetboek van economisch recht. Contante prijs met verlengde waarborg
My Warranty (5 jaar / 80.000km) : € 68.391 BTWin. Voorschot (facultatief): € 12.137. Kredietbedrag: € 56.254. JKP

(Jaarlijks Kostenpercentage)
van 1,99 % en vaste jaarlijkse debetrentevoet 1,97 %. Looptijd van het krediet: 60 maanden. Terug te betalen in 59 maandelijkse
aflossingen van € 561,97 waarvan € 20,83 voor de optie verlengde waarborg. Laatste verhoogde maandelijkse aflossing van
€ 27.234,46. Geldig van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021. Totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 60.390,68.

Illustratief voorbeeld voor een Alpine A110 Légende met verlengde waarborg My Warranty inbegrepen (5 jaar/80.000 km): € 63.900 BTWin, voorschot € 15.271,29.
Te financieren bedrag (voorschot afgetrokken): € 48.628,71, voor een duur van 60 maanden. 59 maandaflossingen van € 499 waarvan € 20,83 voor de verlengde
waarborg My Warranty, laatste verhoogde maandaflossing van € 22.724, totaal terug te betalen bedrag (zonder voorschot): € 52.165.
* Dit EASYdeal-aanbod bestaat uit een EASYfin-planning krediet. JKP (Jaarlijkse Kostenpercentage) 1,99% en vaste debetrentevoet 1,97% voor een maximale
duur van 60 maanden, zonder verplicht voorschot met verlengde waarborg en is voorbehouden aan particulieren op het hele Alpine gamma. Deze twee contracten
zijn afzonderlijk verkrijgbaar met identieke voorwaarden. Inclusief My Warranty optie (5 jaar/80.000km). Het bereiken van één van deze twee termijnen beëindigt
het verlengde waarborg contract.
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door Alpha Credit n.v., kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3, 1210 Brussel, BTW BE 0445.781.316,
RPR Brussel. Adverteerder: Renault België-Luxemburg n.v. (Invoerder), Bergensesteenweg 281, 1070, Brussel, BTW BE 0403 463 679, Rekeningnummer bij
een Belgische bank, RPR Brussel. Uw Alpine verdeler treedt op als agent in nevenfunctie. Afgebeeld model: Alpine A110S. Aanbevolen catalogusprijs opties
inbegrepen: € 74.311,00. Milieu-informatie [K.B. 19.03.2004] op www.renault.be

6,9 l/100 km·158 g CO2 /km (WLTP)

Contacteer je concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van je voertuig.

Let op, geld lenen kost ook geld.
alpinecars.com

