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Stock Lease is een initiatief waarbij jonge gebruikte auto’s als
leaseauto worden aangeboden. Het voordeel van deze auto’s
is dat zij direct beschikbaar zijn en dat deze auto’s voordeliger
zijn doordat een deel van de afschrijving al heeft plaatsgevonden.

Hoe werkt het

De auto’s staan op www.stocklease.nl. Hier kunt u auto’s zoeken

Voordelen van Stock Lease

op basis van diverse criteria. De auto’s worden gepresenteerd met

> Snelle levering

een leasetarief per maand, gebaseerd op een standaard autoregeling.

> Voordelig

Wanneer u een auto heeft gevonden die voldoet aan uw wensen en u

> Zo goed als nieuwe auto’s

bent benieuwd wat deze gaat kosten op basis van een andere looptijd

> Korte looptijden

en/of kilometrage, kunt u eenvoudig via de website een offerte

> Flexibiliteit

aanvragen of contact opnemen via het telefoonnummer dat bij de auto

> Dealer onderhouden

staat vermeld. U krijgt dan geheel vrijblijvend een offerte van ons.

> Gunstige, lage bijtelliing

Waar staan de auto’s
De Stock Lease auto’s staan op een centrale locatie in Nederland. Hier

Voorwaarden waaraan een
Stock Lease auto moet voldoen

worden de auto’s rijklaar gemaakt. Alle auto’s worden gepresenteerd

> Jong gebruikte auto

in onze online showroom: www.stocklease.nl. Hier kunt u ons gehele

> Gunstige kilometerstand

aanbod bekijken en snel online uw aanvraag doen.

> Looptijd nog minimaal 12 maanden

Voor meer informatie gaat u naar
> www.stocklease.nl

Daarmee bent u verzekerd van een ‘nieuwe’
auto voor de prijs van een gebruikte. Daarnaast vallen veel auto’s ook nog onder de
gunstige bijtellingsregels van de afelopen
jaren. Zo profiteert u de komende jaren ook
nog van een lage bijtelling.

Stock Lease is onderdeel van:
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