
ONE STOP
PRIVATE LEASE
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV PURE

60 maanden 48 maanden 36 maanden
10.000 km  € 579,00  € 619,00  € 689,00
12.000 km  € 599,00  € 626,00  € 695,00
15.000 km  € 617,00  € 634,00  € 705,00
20.000 km  € 635,00  € 654,00  € 719,00
25.000 km  € 657,00  € 683,00  € 739,00
30.000 km  € 675,00  € 703,00  € 775,00

POWERED BY

Afgebeeld model is de Intense. Prijzen geldig t/m 30-09-2018, onder voorbehoud van wijzigingen. Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is € 0,10 ct inclusief BTW. Auto wordt afgeleverd met 
volle tank brandstof. www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder/documenten voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn. One stop private lease is een product van Algemene Lease 
Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie. Document versie 2.3 , ingangsdatum 1 juli 2018

INTERESSE?
Neem dan contact op met de Mitsubishi-dealer  
voor een vrijblijvend advies.

STANDAARD IN DE  
LEASEPRIJS OPGENOMEN:

+  Aanschaf van de auto alsmede  
de afschrijving hierop

+  WA/Casco (All-Risk) verzekering
+  Houderschapsbelasting (motorrijtuigen belasting)

+  Reparatie, regulier onderhoud en de vervanging 
van banden; alles via uw eigen dealer

+  Pechhulp in binnenland- en buitenland
+  De kosten van vervangend vervoer vanaf de 
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud 

langer duurt dan 48 uur
+  BTW

Polar white standaard € 0,00 Orient Red € 10,00
Sterling Silver € 10,00 Silky White € 10,00
Ruby Black € 10,00 Titanium Grey € 10,00
Granite Brown € 10,00 Amethyst Black € 10,00

Metallic lak / meerprijs per maand

Schadeverzekering inzittende (SVI) € 5,00
Verlagen eigen risico van € 450 naar € 300 per maand € 6,00
Extra verlagen eigen risico van € 300 naar € 150 per maand € 8,00

Contract componenten / meerprijs per maand



ONE STOP
PRIVATE LEASE
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV INTENSE

60 maanden 48 maanden 36 maanden
10.000 km  € 649,00  € 679,00  € 759,00
12.000 km  € 659,00  € 689,00  € 769,00
15.000 km  € 679,00  € 699,00  € 779,00
20.000 km  € 699,00  € 725,00  € 803,00
25.000 km  € 725,00  € 759,00  € 849,00
30.000 km  € 745,00  € 785,00  € 873,00

POWERED BY

Prijzen geldig t/m 30-09-2018, onder voorbehoud van wijzigingen. Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is € 0,10 ct inclusief BTW. Auto wordt afgeleverd met volle tank brandstof.
www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder/documenten voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn. One stop private lease is een product van Algemene Lease Maatschappij 
Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie. Document versie 2.3 , ingangsdatum 1 juli 2018

INTERESSE?
Neem dan contact op met de Mitsubishi-dealer  
voor een vrijblijvend advies.

STANDAARD IN DE  
LEASEPRIJS OPGENOMEN:

+  Aanschaf van de auto alsmede  
de afschrijving hierop

+  WA/Casco (All-Risk) verzekering
+  Houderschapsbelasting (motorrijtuigen belasting)

+  Reparatie, regulier onderhoud en de vervanging 
van banden; alles via uw eigen dealer

+  Pechhulp in binnenland- en buitenland
+  De kosten van vervangend vervoer vanaf de 
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud 

langer duurt dan 48 uur
+  BTW

Polar white standaard € 0,00 Orient Red € 10,00
Sterling Silver € 10,00 Silky White € 10,00
Ruby Black € 10,00 Titanium Grey € 10,00
Granite Brown € 10,00 Amethyst Black € 10,00

Metallic lak / meerprijs per maand

Schadeverzekering inzittende (SVI) € 5,00
Verlagen eigen risico van € 450 naar € 300 per maand € 6,00
Extra verlagen eigen risico van € 300 naar € 150 per maand € 8,00

Contract componenten / meerprijs per maand



ONE STOP
PRIVATE LEASE
MITSUBISHI OUTLANDER PHEV INTENSE+

60 maanden 48 maanden 36 maanden
10.000 km  € 689,00  € 729,00  € 819,00
12.000 km  € 699,00  € 739,00  € 829,00
15.000 km  € 725,00  € 749,00  € 839,00
20.000 km  € 745,00  € 775,00  € 853,00
25.000 km  € 770,00  € 809,00  € 899,00
30.000 km  € 799,00  € 835,00  € 929,00

POWERED BY

Afgebeeld model is de Intense. Prijzen geldig t/m 30-09-2018, onder voorbehoud van wijzigingen. Alle bedragen zijn inclusief BTW / Meer kilometerprijs is € 0,10 ct inclusief BTW. Auto wordt afgeleverd met 
volle tank brandstof. www.autoplanning.nl/service/particuliere-bestuurder/documenten voor de overige voorwaarden die van toepassing zijn. One stop private lease is een product van Algemene Lease 
Maatschappij Autoplanning B.V. KvK Flevoland 28073418. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van werkelijke versie. Document versie 2.3 , ingangsdatum 1 juli 2018

INTERESSE?
Neem dan contact op met de Mitsubishi-dealer  
voor een vrijblijvend advies.

STANDAARD IN DE  
LEASEPRIJS OPGENOMEN:

+  Aanschaf van de auto alsmede  
de afschrijving hierop

+  WA/Casco (All-Risk) verzekering
+  Houderschapsbelasting (motorrijtuigen belasting)

+  Reparatie, regulier onderhoud en de vervanging 
van banden; alles via uw eigen dealer

+  Pechhulp in binnenland- en buitenland
+  De kosten van vervangend vervoer vanaf de 
eerste dag mits de reparatie of het onderhoud 

langer duurt dan 48 uur
+  BTW

Polar white standaard € 0,00 Orient Red € 10,00
Sterling Silver € 10,00 Silky White € 10,00
Ruby Black € 10,00 Titanium Grey € 10,00
Granite Brown € 10,00 Amethyst Black € 10,00

Metallic lak / meerprijs per maand

Schadeverzekering inzittende (SVI) € 5,00
Verlagen eigen risico van € 450 naar € 300 per maand € 6,00
Extra verlagen eigen risico van € 300 naar € 150 per maand € 8,00

Contract componenten / meerprijs per maand


