FLEX LEASE
T & T HIGH
TIONAL
OPERA

LEASE
O FFE R

Vanaf €1.580

p/m excl. btw

Inclusief drie voordelige pluspakketten

Pack Fuel Economic

Pack Comfort Plus

Pack Safety Max

VALUE 4 MONEY

EENVOUDIG PRAKTISCH WARM BETROKKEN

paashuis-trucks.nl/value-4-money-lease-oplossingen-op-maat

FLEX LEASE T & T HIGH
Operational lease

Inclusief 3 voordelige pluspakketten

72 maanden

120.000 km / per jaar

Inclusief reparatie & onderhoud

Aanbetaling €7.500,-

Inclusief Predict

Na 36 maanden uitstappen mogelĳk

STANDAARD SPECS T-LINE 2020
Aandrijflijn

Chassis

Automatische versnellingsbak

Achteras 11,5 ton

11 of 13-liter motor

Ad-Blue tank 100 l rechts

440, 460 of 480 pk

Aluminium brandstoftanks
Brandstoftank links 650 l

Banden en velgen

Brandstoftank rechts 405 l

Aandrijfas 315/70R22.5

JOST koppelschotel

Vooras 385/55R22.5

Twee accu’s 225 Ah
Vooras 7,5 ton

Cabine exterieur

Wielbasis 3800 mm

Cabine: T Sleeper Cab of T High Sleeper cab

15 polige spiraalstekker

Cabinekleur: Wit
Elektrisch bediende & verwarmde achteruitkijkspiegels

Pack Comfort

Zijfenders achter cabine

Gordijnen cabine en bed
Koelkast 24 l onder bed

Cabine interieur

Lederen stoelbekleding

Bluetooth verbinding

Multimedia-scherm

Climate Control

Navigatie

Elektrisch dakluik
Opbergruimte onder het bed

Pack Fuel

LCD Afstandsbediening bij bed

Bandenspanningscontrole

Lederen stuurwiel

Eco cruise voor geoptimaliseerd verbruik

Luchtgeveerde bijrijdersstoel

Geïntegreerde bumperspoiler

Radio FM en DAB+

Zij-skirts met extenders

Rode nachtverlichting
Standkachel

Pack Safety

Twee flexibele LED leeslampen

Adaptive Cruise Control (ACC)

USB- en Jack-aansluiting

Xenon koplampen en automatische ruitenwissers

Verwarmde en geventileerde chauffeursstoel

Extra bochtverlichting

7 inch display

Koplampsproeiers
LED achterlichten

LEASE OPLOSSINGEN
T & T HIGH

VALUE 4 MONEY

EENVOUDIG PRAKTISCH WARM BETROKKEN

Een ondernemer wil graag zorgeloos ondernemen. Paashuis Bedrĳfswagens biedt u daarom nu op een selectie
T-LINE 2020 modellen, unieke lease oplossingen op maat aan. De trucks worden zeer compleet geleverd en zĳn
voorzien van de nieuwe en voordelige Comfort Plus-, Safety Max- en Fuel Economic-pakketten. Zo kunt u als
ondernemer of chauffeur, iedere kilometer met een nieuwe T-LINE truck omzetten in maximale prestaties.
Waarom Flex leasen?
Een Flex lease contract zorgt dat u geld vrĳ houdt voor andere investeringen. Wanneer u kiest voor een operational
Flex lease staat het voertuig op de balans van de lease maatschappĳ. U huurt in feite het voertuig en loopt u geen
risico met betrekking tot de afschrĳving. Bĳ deze vorm is een aanvullend voordeel dat u de eerste 36 maanden van
het contract een hogere maandprĳs betaalt en in de laatste 36 maanden een lager maandbedrag.
Ons zeer complete operational flex lease contract komt standaard inclusief reparatie- en onderhoud (Excellence),
Predict (preventief onderhoud om ongeplande stilstand te voorkomen) en Optifleet (de wagenparkbeheeroplossing
om alle activiteiten real-time te beheren). Uiteraard kunt u diverse aanvullende opties kiezen zodat de truck volledig
naar uw wens wordt. Aanvullende dealeropties zĳn ook mogelĳk tegen meerprĳs. Ons professionele team adviseert
u graag vrĳblĳvend over uw mogelĳkheden, zodat u de voor u best passende lease oplossing kiest.

FLEX LEASE OFFERS T-LINE 2020
Renault Trucks
T 440 sleeper cab
4x2 trekker

Renault Trucks
T 460 sleeper cab
4x2 trekker

Renault Trucks
T 480 high sleeper cab
4x2 trekker

Operational lease

Operational lease

Operational lease

72 maanden

72 maanden

72 maanden

Incl. reparatie & onderhoud

Incl. reparatie & onderhoud

Incl. reparatie & onderhoud

Incl. Predict

Incl. Predict

Incl. Predict

Incl. 3 voordelige pluspakketten

Incl. 3 voordelige pluspakketten

Incl. 3 voordelige pluspakketten

120.000 km / per jaar

120.000 km / per jaar

120.000 km / per jaar

Aanbetaling €7.500,-

Aanbetaling €7.500,-

Aanbetaling €7.500,-

Maandbedrag eerste 36 maanden

Maandbedrag eerste 36 maanden

Maandbedrag eerste 36 maanden

€1.580

per maand
excl. btw

Maandbedrag laatste 36 maanden

€801

per maand
excl. btw

€1.546

per maand
excl. btw

Maandbedrag laatste 36 maanden

€884

per maand
excl. btw

€1.625

per maand
excl. btw

Maandbedrag laatste 36 maanden

€827

per maand
excl. btw

Pack Fuel Economic

Pack Comfort Plus

Pack Safety Max

Full options door drie voordelige pluspakketten op de T-line 2020 modellen.
Het Fuel Economic Pakket zorgt voor de mogelĳkheid om stevig op het brandstofgebruik
te besparen. Het Safety Max Pakket draagt bĳ aan maximale veiligheid voor chauffeurs
en onderneming. En het Comfort Plus Pakket biedt de chauffeurs luxe en comfort tĳdens
de werkzaamheden.

De zeer complete T-line 2020 modellen worden standaard geleverd
met onderstaande aanvullende specificaties.
Iedere T Sleeper Cab of T High Sleeper Cab wordt tevens geleverd:
zonder identificatie plaat
met FMS connector
met versnellingsbak koeling
met Jost schotel 42 (Y = 600)
met extra 15-polige stekker
met spatschermen in lage positie
met sierlĳst mistlampen in kleur
De truck wordt afgeleverd inclusief een afleveringsbeurt door Paashuis Bedrĳfswagens.
Tevens zĳn overige wensen en opties, zoals een kleur af fabriek en meer PK’s ook
mogelĳk. Informeer hiervoor bĳ Paashuis Bedrĳfswagens om uw persoonlĳke wensen
te bespreken.

Paashuis Lichtenvoorde
Koningslinde 6
7131 MP Lichtenvoorde
Tel.: 0544 39 88 60

Paashuis Doetinchem
Mercuriusstraat 16
7006 RL Doetinchem
Tel.: 0314 35 80 80
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