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Bent u opzoek naar een robuuste auto met een hoge zitpositie voor een scherpe leaseprijs? 

Stap dan nu in de adembenemend mooi en verrassend handig in gebruik SsangYong Tivoli! 

De SsangYong Tivoli oogt niet alleen fraai maar hij biedt ook toonaangevende bescherming onderweg en rijdt  

bijzonder dynamisch. Deze compacte SUV werd ontworpen om al uw verwachtingen te overtreffen. 

Zowel de benzine (1.6exgi) als de diesel (1.6exdi) is in de Quartz uitvoering rijk uitgerust.  

De auto is standaard voorzien van: 

 16” licht metalen velgen 

 Achteruitrijcamera 

 Automatische Noodstopsysteem 

 Bagagecover 

 Bluetooth handsfree 

 Cruise Control 

 Forward Collision Warning System 

 In hoogte verstelbare bestuurdersstoel 

 Lederen stuurwiel 

 Licht + Regensensor 

 Metallic lak 

 Mistlampen voorzijde 

 Navigatie met 7” Touchscreen met audiofunctie 

 Stoelverwarming voorstoelen 
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Bij Techno Lease richten we ons op de essentie van leasen, leasen zoals leasen bedoeld is.  

Flexibel, voordelig en servicegericht. Naast de bekende voordelen van leasen (geen investering,  

geen risico’s, geen geregel) heeft Techno Lease nog extra pluspunten: 

 Flexibele leasecontracten 
 Eenvoudig en snel af te sluiten 
 Makkelijk uit te bereiden 
 U betaald niet voor onnodige extra’s 
 Transparant aanbod 

 De beste prijs met de beste service 
 Snelle service 
 Onafhankelijk  
 Inkoopvoordeel via Techno Lease 
 Vaste binnendienst en accountmanager 

De onderstaande tarieven zijn op basis van de SsangYong Tivoli Quartz uitvoering inclusief navigatie en metallic lak. 

Het vermelde leasetarief omvat alle kosten van: Rente, afschrijving, beheerskosten, houderschapsbelasting,        

reparatie onderhoud en normale bandenslijtage, verzekering (WA + CASCO + Inzittende verzekering) met een eigen 

risico van: CASCO: € 225,- / WA: € 0,- / Ruitharsreparatie: € 60,-, hulpverlening binnenland en aflevering op locatie 

in Nederland. Daarnaast bedraagt de meer– en minderkilometerprijs: € 0,088 en € 0,028 per kilometer. 

 

Niet in begrepen, maar optioneel af te sluiten, zijn de kosten van: Vervangend vervoer, Winterbandenregeling,  

Pechhulppakket Europa (inclusief vervangend vervoer), SVI, Rechtsbijstand en Brandstofvoorschot met -pas.  

Looptijd Kilometer/jaar Tarief 

48 10.000 € 540,- 

48 15.000 € 560,- 

48 20.000 € 580,- 

48 25.000 € 595,- 

48 30.000 € 620,- 

48 35.000 € 640,- 

48 40.000 € 675,- 

Looptijd Kilometer/jaar Tarief 

48 20.000 € 640,- 

48 25.000 € 660,- 

48 30.000 € 675,- 

48 35.000 € 695,- 

48 40.000 € 715,- 

48 45.000 € 740,- 

48 50.000 € 775,- 

48 55.000 € 825,- 

48 60.000 € 865,- 

Benzine uitvoering (excl. BTW) Diesel uitvoering (excl. BTW) 

Zowel de fiscale bijtelling van de benzine als van de diesel uitvoering bedraagt slechts 22%. 

 De fiscale waarde van de benzine uitvoering bedraagt: € 29.910,- 

 De fiscale waarde van de diesel uitvoering bedraagt: € 30.430,- 
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Ook Private Lease is mogelijk bij Techno Lease! 

U betaalt de benzine en wij regelen de rest. 

Prijzen zijn inclusief: 

BTW, reparatie, onderhoud, schadeherstel, normale bandenslijtage, wegenbelasting en verzekeringen 

Uw eigen SsangYong dealer is tevens uw vaste contactpersoon bij reparatie, onderhoud en bandenvervanging. 

Prijzen zijn exclusief: 

Brandstof, vervangend vervoer en winterbandenregeling 

Eigen Risico per schadegeval: 

WA: € 150,- / Casco: € 450,- / Ruitharsreparatie: € 60,- 

Afkoop contract bij vervroegde beëindiging: 

1e jaar: € 2.600,- | 2e jaar € 2.200,- | 3e jaar € 1.800,- | 4e jaar € 1.400,- 

Afkoop contract bij overlijden: € 0,- 

Meerprijs voor meer verreden kilometers: 

€ 0,09 per kilometer 

Betaling via maandelijkse vooruitbetaling middels automatische incasso 

Looptijd Kilometer/jaar Tarief 

36 10.000 € 635,- 

36 12.000 € 650,- 

36 15.000 € 665,- 

36 18.000 € 680,- 

36 20.000 € 690,- 

Benzine uitvoering (incl. BTW) 

U kunt bij Techno Lease nu ook kiezen voor Private Lease. Deze leasevorm noemen wij Techno Private Lease. Voor 

een vast bedrag per maand besteedt u de investering, administratie en het risico op waardeverminderingen volledig 

uit. Alle kosten om met de auto de weg op te kunnen, zitten in het maandbedrag. De prijs is all-inclusive. Alleen de 

brandstofkosten komen er nog bij. Wij bieden u de SsangYong Tivoli 1.6exgi Quartz benzine met navigatie en  

metallic lak aan en sluiten daarvoor een leasecontract af. Dit leasecontract heeft een looptijd van 36 of 48 maanden. 

En hierbij kunt u zelf nog uw jaarkilometrage vaststellen. Vervolgens betaalt u een vast bedrag per maand waarin 

alle kosten van de auto zijn inbegrepen. Vanzelfsprekend betaalt u enkel de brandstofkosten nog zelf.  

Hoe werkt het? 

Kies uw kleur en bepaal uw jaarkilometrage en looptijd. U rijdt vervolgens voor een vast bedrag per maand uw  
nieuwe auto en betaalt hiervoor geen bijtelling. Aan het einde van uw contract heeft u drie opties: omruilen voor een 
nieuwe auto, overnemen tegen de dagwaarde of inleveren van uw auto. Als u omruilen voor een nieuwe auto kiest 
profiteert u opnieuw van gunstige Private Lease condities. 

Looptijd Kilometer/jaar Tarief 

48 10.000 € 595,- 

48 12.000 € 610,- 

48 15.000 € 625,- 

48 18.000 € 640,- 

48 20.000 € 650,- 

Benzine uitvoering (incl. BTW) 


