FIETS L E ASE

voor bedrijven en particulieren
ZOVEEL MEER FIETS EN SERVICE VOOR JOUW BUDGET

FIETSLEASE @ MOBIEL.BE
T +32 (0)56 24 99 10 | INFO@MOBIEL.BE | WWW.MOBIEL.BE

EEN FIETS LEASEN:
M EE R F I E TS E N S E RV I C E VO O R J O U W B U DG E T !
Bij Mobiel kunnen zowel bedrijven als particulieren terecht voor
het leasen van fietsen.
Door de spreiding van de kosten (aanschaf, onderhoud en
herstellingen) over een langere periode kan je echt gaan voor jouw
droomfiets.
Wij helpen je om je fiets samen te stellen met alles erop en eraan
binnen jouw budgettaire mogelijkheden.
Daarenboven kan je rekenen op onze excellente service voor
onderhoud en herstellingen.
Alle administratieve rompslomp nemen wij voor onze rekening.
Contacteer ons en we maken een vrijblijvende offerte voor jouw
leasefiets op maat. Met meer dan 20 jaar expertise garanderen
wij een persoonlijke aanpak.

KIES VOOR duurzaamheid
E N s t r es s v r i j F I E T S E N !

KOM JE FIETS TESTEN EN
ontdek stad kort rijk EN
zijn groene omgeving

LEASING KAN VOOR
ALLE T YPES FIETSEN

HET FIETSLEASECONTRACT
MET JOUW BUDGET KRIJG JE VEEL MEER FIETS EN SERVICE
Dit zijn de belangrijkste items van het
Mobiel fietsleasecontract:

|
Vouwfietsen

Stadsfietsen en
hybride fietsen

vast bedrag per maand aangepast aan jouw budget
|

Ruime keuze aan fietsen van premium merken

|

Periodiek onderhoud inbegrepen in de leaseprijs

|

Pechverhelping 24/7 inbegrepen in de leaseprijs

|

Je kan de fiets voordelig overnemen aan het einde van de
leaseperiode tegen een vooraf gekende prijs of een nieuwe

Fietskarren

Elektrische fietsen
of e-bikes

Gebruik van je droomfiets gedurende 36 maanden voor een

lease opstarten
|

Combineerbaar met fietsvergoeding

Speed pedelecs

(Elektrische) bakfietsen

Je kan steeds
kiezen uit een ruim
aanbod van
premium merken.

BETAALT DE
FIETSVERGOEDING JOUW FIETS?
| Als aanmoediging om naar het werk te fietsen kan
de werkgever een fietsvergoeding toekennen.
De vergoeding is belastingvrij tot aan 0,24 euro/km.
| Een kleine berekening maakt dit duidelijk:
▪ Afstand woon - werk enkel = 10 km
▪ Heen en terug/dag = 20 km
▪ 220 werkdagen / jaar = 220 x 20 x 0,25 euro = 1056 euro
dit komt neer op een gemiddelde van 88 euro per maand
| Een mooie bonus wanneer je regelmatig naar het werk fietst!
| Indien de werkgever een fiets least in ruil voor loon is er geen
bedrijfsvoorheffing en RSZ te betalen.
De werknemer wordt hierop niet belast.

WAT IS INBEGREPEN IN
DE LEASEPRIJS?

Material Matters!
| We kiezen steevast voor heel degelijke fietsen die hoog
scoren op het vlak van kwaliteit, duurzaamheid en comfort.
| Als het kan, kiezen we bij voorkeur voor Belgische
producten waarmee we de ecologische voetafdruk verkleinen
en de eigen economie steunen.

► VRAAG ONZE TESTKARAVAAN
EN ONTDEK EN TEST ONZE FIETSEN

► HET GEBRUIK VAN JOUW
DROOMFIETS GEDURENDE
36 MAANDEN
► SERVICEKAART
| De servicekaart is een prepaid kaart voorzien
van een jaarlijks cumuleerbaar bedrag waarmee
herstellingen en onderhoud betaald worden.
| Budgetten worden toegekend per type fiets en
zijn berekend voor de noodzakelijke
herstellingen en onderhoud.
| Servicebudget per type fiets
▪ Niet elektrische stadsfiets/vouwfiets: € 75/jaar
▪ Elektrische fiets: € 100 euro/jaar
▪ Speed Pedelec/bakfiets: € 150 euro/jaar

► VERZEKERING EN
PECHBIJSTAND
| Je fiets wordt tegen volgende zaken verzekerd:
▪ Diefstal
▪ Schade na ongeval
▪ Schade na vandalisme
| De pechverhelping wordt verleend bij
immobilisatie van de fiets ten gevolge van
een technisch mankement, lekke banden,
batterijproblemen, vandalisme, diefstal
of ongeval.
| Pechbijstand is 24/7 beschikbaar in BeNeLux
en tot 15 km buiten de landsgrenzen.

Creëer je eigen vrijheid met een Mobiel leasefiets!

Bezoek onze showroom en maak kennis
met ons volledig aanbod van fietsen en accessoires.

AAN DE ACHTERZIJDE VAN HET STATION
MINISTER PIETER TACKLAAN 57 | 8500 KORTRIJK
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