TRACTOR TOTAAL LEASE

WAAROM TRACTOR TOTAAL
LEASE VIA MECHAN LEASE?
G
 een activering nodig op uw balans;
F
 ull service pakket, inclusief;
- Onderhoud conform fabrieksvoorschriften
- Reparaties en vervanging slijtagedelen
- Oproep-service bij onverwachte uitval
- WA-Casco verzekering (All-risk)
A
 an het einde van het leasecontract de keuze
tussen kopen, contractverlenging of een nieuw
contract voor een nieuwe tractor;
O
 nderhoud, reparatie en service via uw eigen
officiële merkdealer: makkelijk én vertrouwd;
O
 ptioneel: beschikbaarheid van een
vervangende standaard tractor bij
calamiteiten.
In het gebruik heeft u alleen nog de kosten
van het dagelijkse onderhoud van de tractor,
de kosten van brandstof en de kosten voor
vervanging of reparatie van de banden. Deze
kosten zijn niet inbegrepen in de maandelijkse
leasetermijn.

ZONDER INVESTEREN
ZORGELOOS GENIETEN

WE HOUDEN REKENING MET
UW WENSEN EN SITUATIE
Bij de prijsvaststelling en de uitvoering van het
Tractor Totaal Lease contract kan rekening
worden gehouden met specifieke wensen en
omstandigheden zoals:
 w keuze van het merk, het model, de
U
uitvoering, de opties en de accessoires van de
tractor;
Het geschat aantal draaiuren per jaar en de
gewenste gebruiksduur in jaren;
Eventuele inruil van uw huidige tractor.

EXCLUSIEF VOOR TRACTOREN
VIA MECHAN GROEP
Met Tractor Totaal Lease, een vorm van
operationele lease, kunt u in een nieuwe tractor
rijden tegen een aantrekkelijk maandbedrag.
In deze maandelijkse vergoeding zijn de
verzekering, afschrijving, reparaties en
onderhoud inbegrepen. Hiermee laat u zowel de
financiële als de praktische afhandeling van uw
machinepark aan ons over.
De verhouding eigen-vreemd vermogen wordt
niet verstoord, omdat de tractor niet op uw
balans komt. Voor een vast bedrag per maand
nemen wij u dus alle zorg uit handen. Zo komt
u niet meer voor onverwachte verrassingen en
kosten te staan en kunt u onbezorgd rijden in een
nieuwe tractor.
Dat is het gemak van Tractor Totaal Lease.

Met Tractor Totaal Lease rijdt u in een volledig
nieuwe tractor. Zonder investering en
zonder kleine lettertjes.
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INCLUSIEF:
O
 NDERHOUD CONFORM
FABRIEKSVOORSCHRIFTEN

Betreft het volledige onderhoud zoals dat
door de fabrikant is voorgeschreven.

R
 EPARATIES EN VERVANGING
SLIJTAGEDELEN

Slijtage aan uw tractor en onderdelen is
onvermijdelijk. Het uitvoeren van reparaties
aan de tractor en het vervangen van
slijtagedelen is inbegrepen in het leasetarief
- voor zover vervanging van slijtagedelen en
reparaties aan de tractor het gevolg zijn van
normaal en oordeelkundig gebruik.

O
 PROEP-SERVICE BIJ
ONVERWACHTE UITVAL

Als er onverwachte uitval van een tractor
is, kan de noodhulp worden ingeroepen via
uw dealer. Indien nodig zal dan ter plekke
getracht worden de tractor te herstellen.
Eventuele benodigde repatriëringskosten zijn
opgenomen in het leasetarief.

A
 LL-RISK VERZEKERING

De tractor is verzekerd conform WA
(wettelijke aansprakelijkheid) en Casco
(schade aan de tractor). Het eigen risico
per gebeurtenis is voor WA-schade
(eigendommen van derden) € 500,- en
voor Casco (schade aan de tractor) ook
€ 500,-. Bij schade aan ondergrondse en
bovengrondse zaken (kabels buizen, leidingen
en andere netwerken) is ook een eigen
risico van toepassing van € 500,- indien u
alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen
conform de Wet Informatie-uitwisseling
Bovengrondse en Ondergrondse Netten en
Netwerken (WIBON).
Ook een zogenaamde Schadeverzekering
Inzittenden (SVI) is inbegrepen. Deze SVI
geeft dekking voor personen die namens
u, als contractant van Mechan Lease,
werkzaamheden verrichten als bestuurder van
de tractor en u aansprakelijk stellen voor letsel
of voor schade aan eigendommen als gevolg
van een ongeval met de tractor.
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AFSCHRIJVING EN RENTE

Voor de rente wordt altijd uitgegaan van een
marktconform tarief. Deze wordt vastgesteld
bij het aangaan van de leaseovereenkomst en
wordt gedurende de looptijd van het contract
niet gewijzigd.

AFLEVERINGSKOSTEN

Afleveringskosten behorende bij de aanschaf
van de tractor zijn inbegrepen in het
leasetarief.

OPTIONEEL:
V
 ERVANGENDE STANDAARD TRACTOR

Inzet van een standaard tractor als tijdelijke
vervanging van geleasete tractor is mogelijk
wanneer u daarvoor kiest en uw dealer daarin
kan voorzien. Deze mogelijkheid is mede
afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele
op- en aanbouw bij de geleasete tractor.

DE VOORDELEN VAN
TRACTOR TOTAAL LEASE
Een tractor leasen is een slimme keuze. Zo blijft
uw financiële bewegingsvrijheid intact, zijn
de kosten overzichtelijk en bent u veel minder
tijd kwijt aan het beheer van uw machines.
Uw geld blijft in uw bedrijf. Als u leaset via
Tractor Totaal Lease, betaalt u per maand een
vaste vergoeding voor uw tractor. Zo blijven de
betalingen overzichtelijk en kunt u nauwkeurig
budgetteren.

GEEN ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP

Bij Operational Lease geeft u alle
administratieve werkzaamheden uit handen.
U hoeft minder tijd te investeren in het
beheer van uw machinepark. Wij nemen alle
verantwoordelijkheden van u over. Daar
hebben we de mensen en de middelen voor.
Mechan Lease verhoogt dus de efficiency van
uw eigen organisatie.

ALTIJD EEN JONG MACHINEPARK
Het is aantrekkelijker om een nieuwe tractor
te kunnen gebruiken, zeker uit het oogpunt
van bedrijfszekerheid. Tractor Totaal Lease
stelt u in staat om een jonger machinepark
aan te houden. Bovendien bent u verzekerd
van tijdig officieel onderhoud volgens
fabrieksvoorschriften. Met Tractor Totaal Lease
is uw tractor dus altijd in perfecte conditie!

GOEDE SERVICE

Als u een tractor wilt leasen, dan bent u
bij Mechan Lease aan het juiste adres. Wij
kennen de tractoren van binnen en van buiten,
zowel technisch als economisch. Daardoor
kunnen wij u een zeer compleet pakket
voorwaarden bieden. Als leasemaatschappij
zijn wij ervan overtuigd dat service de
belangrijkste voorwaarde is voor een totale
ontzorging van onze klanten.

U REGELT ALLES BIJ UW EIGEN DEALER

Het voordeel van leasen via Mechan Lease
zit niet alleen in de prijs. Uw eigen dealer is
namelijk meteen uw vaste contactpersoon
voor de leaseovereenkomst. Met uw dealer
bespreekt u alle leasemogelijkheden en
hij adviseert over de meest interessante
constructie voor u en uw bedrijf. Daarnaast
regelt hij samen met Mechan Lease ook de
overeenkomst tot in de kleinste details en uw
tractor blijft in onderhoud bij uw dealer. U kunt
dus altijd rekenen op de meest betrouwbare
service. En heeft u schade opgelopen? Uw eigen
dealer herstelt uw tractor en regelt de complete
afhandeling. Maar u kunt ook altijd een beroep
doen op alle andere dealers die Mechan Lease
aanbieden. U leaset dus niet alleen tegen het
beste tarief, maar u krijgt ook de beste service.

GEEN ONVERWACHTE KOSTEN

Operational lease is een vorm van huren.
U wordt dus geen eigenaar, maar sluit een
contract af tegen een vooraf bepaalde
looptijd en een verwacht aantal draaiuren.
De tractor blijft eigendom van Mechan
Lease. U loopt dus geen enkel risico op
restwaardeverlies. Daarnaast zijn er geen
onverwachte kosten van uitgevoerde
reparaties en het vervangen van slijtagedelen.
Aan het einde van de leaseperiode wordt u
tijdig geïnformeerd over uw mogelijkheden.
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NOTITIES

VOORWAARDEN
AANVRAAG

Tractor Totaal Lease is alleen aan te vragen
bij een officiële Mechan Groep-dealer. Het
leasecontract kan worden aangegaan met
inachtneming van de volgende limieten:
 inimale contractduur:
M
Maximale contractduur:
Maximaal aantal draaiuren:

24 maanden
72 maanden
6.000 uren

ACCEPTATIE

Als u een contract wilt gaan afsluiten met
Mechan Lease nadat u een passende offerte
heeft ontvangen, dan zal er een financiële
acceptatie plaatsvinden. Wij streven ernaar deze
toetsing zo kort mogelijk te houden, om u snel
duidelijkheid te kunnen geven.

AFWIJKINGEN TUSSEN GEMAAKTE EN
OVEREENGEKOMEN DRAAIUREN

Bij het afsluiten van uw leasecontract heeft u een
inschatting gemaakt van het aantal draaiuren dat
u jaarlijks gaat realiseren. Als u meer draaiuren
realiseert dan vooraf verwacht, worden deze
extra uren aan u doorberekend tegen een vooraf
afgesproken tarief. Deze calculatie zal meestal
aan het eind van het contract plaatsvinden, maar
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er kan ook tussentijds worden afgerekend. Bij
grote afwijkingen kan uw maandelijkse leasetarief
worden aangepast om te voorkomen dat u
achteraf grote, onverwachte afrekeningen krijgt.
Het aanpassen van het leasetarief gaat altijd in
overleg met u en uw dealer. Hierdoor kunt u uw
kosten goed blijven budgetteren en is er geen
grote verrassing achteraf. Andersom worden
uiteraard ook de minder gemaakte draaiuren met
u verrekend tegen een vooraf vastgesteld tarief.

VOORTIJDIGE BEËINDIGING

U kunt te allen tijde de tractor vroegtijdig
teruggeven aan de leverende dealer. U dient dit ten
minste één maand van tevoren schriftelijk door te
geven aan Mechan Lease. Eventuele kosten die
voortvloeien uit de voortijdige beëindiging van het
leasecontract, onder andere het verschil tussen
boek- en marktwaarde komen voor uw rekening.
Dat geldt ook voor de eventuele verrekening van
meer of minder gerealiseerde draaiuren.

EINDE CONTRACT

Als u de tractor inlevert, zal uw dealer samen met
u een innamerapport opstellen met betrekking
tot de staat van de tractor. Naar aanleiding van
dit rapport zal Mechan Lease niet-acceptabele
schade aan u doorberekenen.
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Tractor Totaal Lease is een product van Mechan Lease.
Wijzigingen zijn voorbehouden

Uw dealer
Mechan Lease
Hessenweg 164
3791 PM Achterveld
 0342 - 459 459
 info@mechanlease.nl
 www.mechanlease.nl

