ver trouwd, duidelijk, gemakkelijk

YOUR RIDE is OUR DRIVE

WINTERBANDEN REGELING
Steeds meer mensen kiezen ervoor om gedurende de winterperiode winterbanden te laten monteren.
Door het speciale lamellenprofiel en een andere samenstelling van het rubbercompound, zorgen de winterbanden
bij temperaturen onder de 7°C voor aanzienlijk meer grip, daarnaast vermindert de kans op aquaplaning.
Dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid in de wintermaanden of tijdens de wintersport, maar ook bij regenachtige
omstandigheden in de herfst.

De regeling:
De ProLease Winterbandenregeling zorgt er voor dat de lease-auto van oktober tot
maart wordt voorzien van winterbanden.Verder gelden de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

•
•
•

Bij aanvang van het leasecontract dient u aan te geven gebruik te willen maken van
het winterbandenregeling;
Het totale kilometrage gedurende het contract dient tenminste 60.000 km te zijn;
De minimale looptijd voor deze regeling bedraagt 24 maanden;
De aanschaf en montage dient te gebeuren bij een door ProLease aan te geven
auto- c.q. bandenbedrijf;
De maximaal toegestane bandenmaat is 17 inch en de winterbanden worden op de
standaard velgen gemonteerd. Indien u een extra set velgen wenst, dan kunnen deze
tegen meerprijs opgenomen worden in het leasecontract;
Het merk en type band wordt bepaald door ProLease;
Aan het einde van het contract dient de auto met de zomerbanden gemonteerd
ingeleverd te worden;
De aanschafkosten van de set winterbanden alsmede de kosten van de eerste
montage, de kosten van de opslag van de banden, de kosten van het wisselen van
winter- naar zomerbanden en de eventuele vervangingskosten zijn voor rekening van
ProLease.

Het tarief:
ProLease hanteert voor de Winterbandenregeling de volgende tarieven.
Bandenmaat

Tarief per maand Personenauto’s

Tarief per maand Bedrijfsauto’s

15 inch

15,00

Op aanvraag

16 inch

15,00

Op aanvraag

17 inch

25,00

Op aanvraag

> 17 inch

Op aanvraag

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW.

Op aanvraag

