
TECHNOLOGY TO ENJOY

Jij regelt de brandstof, wij de rest. 
SEAT PRIVATE LEASE

SEAT FINANCIAL SERVICES
Financieren. Leasen. Verzekeren. Mobiliteit.





Ervaar het gemak van SEAT Private Lease, het abonnement voor 
je auto. Met één vast maandbedrag ben je verlost van al je 
zorgen. Daarnaast betalen en regelen we je verzekering, je 
wegenbelasting en betalen we alle kosten van het onderhoud, 
ook je nieuwe banden. Met een nieuwe SEAT zal je het 
waarschijnlijk niet nodig hebben, maar wist je dat zelfs het 
lidmaatschap van een (internationale) pechhulpdienst bij de 
prijs is inbegrepen? Stap maar in. Je hoeft nergens meer aan te 
denken. Jij regelt de brandstof, wij de rest. 

Rest alleen nog de vraag: Welke SEAT moet het worden?

Rijd voor één vast maandbedrag 
een nieuwe SEAT

SEAT PRIVATE LEASE



Wat houdt  
SEAT Private  
Lease in?
SEAT PRIVATE LEASE IS HET ABONNEMENT 

VOOR JE AUTO. Je maakt hierbij gebruik van 

de auto. Je wordt dus geen eigenaar, maar 

sluit een contract af voor een bepaalde 

looptijd en het verwachte 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



Vergelijk Private Lease  
met het kopen van een auto

PRIVATE LEASE NIEUWE AUTO KOPEN TWEEDEHANDS AUTO 

KOPEN

FINANCIEEL /  Geen aanbetaling, dus 

inruil oude auto = cash in 

the pocket!

/  Nieuwste model, 

nieuwste technieken

/ Alles in één maandbedrag

/  Met lening: je doet een 

aanbetaling bij de 

aankoop van de auto.

/  Met spaargeld: je 

spaargeld is weg (of slinkt 

aanzienlijk) 

/  Vaak onzekerheid over 

historie en kwaliteit

SERVICE EN ONDERHOUD /  Onderhoud,reparatie, 

bandenvervanging en 

schadeherstel zijn 

inbegrepen

/  Alles bij je dealer, onder 

één dak

/  Zelf je onderhoud regelen

/  Kans op onverwachte 

kosten

/  Meer onderhoud nodig, 

wat je zelf moet regelen 

en betalen

/  Risico op reparatiekosten

OP LANGE TERMIJN /  Na afloop lever je de auto 

in, of krijg je de mogelijk-

heid tot overnemen

/ Geen restwaarde-risico

/ Geen investering

/  Onzekerheid over de 

restwaarde van de auto

/  Bij aanschaf andere auto 

dient je auto ingeruild of 

verkocht te worden

/  Oudere auto's gaan 

minder lang mee

SEAT PRIVATE LEASE



UIT TE BREIDEN MET

Wat zit er standaard in SEAT Private Lease?
SEAT Private Lease voldoet aan de eisen van het Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat SEAT Private Lease een transparant en 

compleet product is. Hierdoor is het duidelijk wat er wel en niet in je abonnement zit en weet je precies waar je aan toe bent.

DIT VALT WEL ONDER PRIVATE LEASE DIT VALT NIET ONDER PRIVATE LEASE

AFSCHRIJVING

SCHADE- EN 
GLASREPARATIE

BTW

(INTER)NATIONALE 
PECHHULP

ONDERHOUD & APK

WINTERBANDEN
VERLAAGD  
EIGEN RISICO

AFLEVERKOSTEN

WEGENBELASTING

WA-CASCO VERZEKERING 
& SCHADEVERZEKERING 
INZITTENDEN

REPARATIES

RUITBREUK

VERVANGEND VERVOER
NA 24 UUR

BRANDSTOF

BOETES

EIGEN RISICO BIJ NIET 
VERHAALBARE SCHADES

AUTO WASSEN

TOL(KOSTEN)



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.

OVERIGE FINANCIELE MOGELIJKHEDEN

Wil je je nieuwe auto liever financieren? Dit is 

uiteraard ook mogelijk bij SEAT Financial 

Services. Kijk op seatfinancialservices.nl en 

ontdek welk product bij je past.

KAN MIJN MAANDBEDRAG NOG WIJZIGEN?

Het maandbedrag kan alleen aangepast worden 

wanneer belastingen of wetten wijzigen. Denk 

hierbij aan wettelijke wijzigingen, landelijke/

provinciale verhoging van de wegenbelasting, 

verhoging assurantiebelasting of 

BTW-aanpassing.

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 onafhanke-

lijke 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 

Alles geregeld bij je SEAT-dealer VEELGESTELDE VRAGEN

IS HET MAANDBEDRAG AFHANKELIJK VAN OPGEBOUWDE 
SCHADEVRIJE JAREN? Het maandtarief is niet afhankelijk 
van opgebouwde schadevrije jaren. Er worden geen extra 
kosten berekend wanneer er geen schadevrije zijn 
opgebouwd.

HOE ZIT HET MET DE VERZEKERING? In SEAT Private Lease 
is standaard een autoverzekering opgenomen. Er hoeft dus 
geen aparte verzekering geregeld te worden.

IK HEB EEN EIGEN ONDERNEMING, KAN IK OOK KIEZEN 
VOOR SEAT PRIVATE LEASE? Ja, dit is mogelijk. Een SEAT 
Private Lease overeenkomst wordt altijd door een natuurlijke 
persoon aangegaan en niet door een rechtspersoon zoals 
een BV of NV. 

WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SEAT PRIVATE 
LEASE? Iedereen met een geldig autorijbewijs kan tot de 
maximale leeftijd van 78 jaar (aan het eind van de looptijd 
van het contract) SEAT Private Lease aanvragen. Na 
aanvraag beoordelen wij of SEAT Private Lease financieel 
een verstandige keuze voor je is.

WORDT SEAT PRIVATE LEASE BIJ BKR GEMELD? Om te 
controleren of SEAT Private Lease financieel een verstan-
dige keuze is raadplegen wij het BKR te Tiel. Dit betekent 
dat wij bij de aanvraag van SEAT Private Lease navragen of 
er al een of meerdere krediet(en) lopen. Wij laten SEAT 
Private Lease als kredietovereenkomst registreren bij BKR. 
Dit kan invloed hebben op de toekomstige leencapaciteit. 
Het bedrag dat bij het BKR geregistreerd wordt communice-
ren wij vooraf op de leaseovereenkomst.

ALS IK KIES VOOR SEAT PRIVATE LEASE, KRIJG IK DAN OOK 
TE MAKEN MET DE BIJTELLING? De bijtellingsregeling geldt 
alleen voor zakelijke leaseauto’s die vanuit de werkgever 
verstrekt worden. SEAT Private Lease valt daar niet onder. 
De kosten die wij tonen op basis van de geselecteerde auto 
en opties is de werkelijke prijs per maand.

Kijk voor alle veel gestelde vragen op http://www.seat.nl/
private-lease/vragen



SEAT Financial Services biedt je de financiële oplossing op maat.

SEAT Private Lease & SEAT Full Operational Lease.
SEAT Financial Services is ingeschreven in het Handelsregister met de statutaire 

naam Volkswagen Leasing B.V. onder nummer 20073305 en is gevestigd te 

Amersfoort. Volkswagen Leasing B.V. biedt Operational Lease aan voor de zakelijke 

rijder en Private Lease voor de particuliere rijder. Bij Private Lease toetst en regi-

streert Volkswagen Leasing B.V. bij BKR te Tiel. Aan de inhoud van deze brochure 

kunnen geen rechten worden ontleend.

seatfinancialservices.nl

s e a t . n l


