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FLEX OCCASION LEASE
Aantrekkelijke overbrugging in coronatijden

Diverse klanten schrikken momenteel terug voor meerjarige autoleasecontracten, ook al hebben 
collega’s er eigenlijk recht op. En voor de meeste van deze collega’s is reizen per OV nu geen 
aantrekkelijk alternatief. Graag maken we u attent op Flex Occasion Lease. Terwijl u nog even nadenkt 
over de uiteindelijke leaseauto, rijdt u voorlopig in een goed onderhouden, jonge auto tegen een vast, 
laag maandtarief. Onze partner Hitachi Capital Mobility heeft de beschikking over een groot aantal 
jonge occasions, tegen zeker gunstige condities.

Flex Occasion Lease in het kort
• Flexibel contract - Lease per maand, half jaar, 1 jaar of 

meer, met de optie om per maand op te zeggen.
• Snel beschikbaar - De auto is meteen beschikbaar, u kunt 

zo wegrijden.
• Voor de deur - De auto wordt op elk adres in Nederland 

gebracht en na afloop weer opgehaald.
• Goede conditie - Alle auto’s zijn maximaal 3 jaar oud, in 

uitstekende staat en hebben niet meer dan 100.000 km 
gereden. 

En de bekende voordelen voor klanten 
van Mobility Mixx
• Volledige ontzorging - Al uw mobiliteitsoplossingen door 

ons geregeld, zonder gedoe
• Alles in een - Betaling via 1 fiscus-proof factuur, dus ook 

deze short lease-auto’s
• Voordeliger - Nooit duurder dan bij de leverancier zelf 

en in dit geval goedkoper, dankzij ons partnership met 
Hitachi Capital Mobility.



Messcherpe tarieven
Hitachi Capital Mobility biedt de auto’s via Flex Occasion Lease momenteel aan 
tegen zeer scherpe prijzen. Ter illustratie geven we hier enkele voorbeelden, 
op basis van een leasecontract van 3 maanden of meer. 

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten, dan is een e-mail naar 
info@mobilitymixx.nl of een telefoontje 
naar 088 - 527 28 50 voldoende.
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A-Klasse, bijv. Volkswagen Up!  € 370,00  € 12,16  € 390,00  € 12,82  
Benzine, handgeschakeld

B-Klasse, bijv. Volkswagen Polo   € 480,00  € 15,78  € 515,00  € 16,93  
Benzine, handgeschakeld

C-Klasse, bijv. Volkswagen Golf    € 605,00  € 19,89  € 655,00   € 21,53  
Benzine, handgeschakeld

D-Klasse, Audi A3 Sportsback     € 795,00          € 26,14      € 850,00           € 27,95  
Benzine, handgeschakeld


