GET STARTED LEASE
D 2.1 12 TON
TIONAL
OPERA

LEASE

€75
€1.238

Speciaal starttarief van

O FFE R

daarna

Inclusief een voordelig pluspakket

per maand
per maand

Pack Comfort Plus

www.bastruckcenter.com

GET STARTED LEASE D 2.1 12 TON
Operational lease

Inclusief laadbak 7.250 mm

72 maanden

80.000 km / per jaar

Inclusief reparatie & onderhoud

Aanbetaling €6.500,-

Inclusief pakket Comfort Plus

1e twee maanden €75,-/mnd, 70 overige maanden €1.238,-/mnd

STANDAARD SPECS D-LINE 2020
Aandrijflijn

Luchtvering achter met afstandsbediening

5-liter motor 240 pk

Vooras 4.480 kg draagvermogen

Optitronic geautomatiseerde versnellingsbak

Wielbasis 5.300 mm

Achteras, enkele reductie met 3,31 overbrenging
Safety
Banden en velgen

Adaptive Cruise Control (ACC)

Banden 245/70R17,5

ASR (Anti Slip Regulation)
AEBS (Advanced Emergency Braking System)

Cabine exterieur

ESC (Electronic Stability Control)

Global cabine (lange cabine) met zonneklep

HSA (Hill Start Aid)

Cabinekleur standaard Wit

LDWS (Lane Departure Warning System)

Verstelbare dakspoiler + zijfenders
Mistlampen in de bumper

Pack Comfort Plus

LED achterlichten

Achteruit-rijsignaal
Afgesloten opbergvakken boven de voorruit

Cabine interieur

Comfort chauffeursstoel

Airconditioning

Kleerhangerstang

Elektrisch bedienbare zijruiten

Lederen stuurwiel

Elektrische voorbereiding laadklep

Smartphone houder

Handbediend dakluik
LED dagverlichting

Laadbak Brinks

Opbergruimte op de motortunnel

Afmetingen inwendig: 7.250 mm (l), 2.470 mm (b), 2.400 mm (h)

Radio DAB+ Bluetooth Streaming USB

Binnenverlichting met schakelaar

Twee verwarmde en elektrisch bedienbare spiegels

DHollandia laadklep tot 1.500 kg

12V + 24V aansluiting in het dashboard

Plywood zijwanden
Vloerdikte 21 mm

Chassis

1 lading vastzetrail + verlengde ladingstang

Accu 185 Ah, Wisselstroomdynamo 130 Ah
Ad-Blue tank 32 l
Brandstoftank 215 l
GVW 12 ton
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LEASE OPLOSSING
D 2.1 12 TON

VALUE 4 MONEY

EENVOUDIG PRAKTISCH WARM BETROKKEN

Een ondernemer wil graag zorgeloos ondernemen. Renault Trucks Nederland biedt u daarom nu op een selectie
D-LINE 2020 modellen, unieke lease oplossingen op maat aan. De trucks worden zeer compleet geleverd en zijn
voorzien van de nieuwe en voordelige Comfort Plus-pakket. Zo kunt u als ondernemer of chauffeur, iedere
kilometer met een nieuwe D-LINE truck omzetten in maximale prestaties.
Waarom Get Started leasen?
Een Get Started lease contract zorgt dat u de eerste twee maanden van de opstart van uw eigen bedrijf geld
overhoudt voor andere investeringen. Wanneer u kiest voor een operational Get Started lease staat het voertuig
op de balans van de lease maatschappij. U huurt in feite het voertuig en loopt geen risico met betrekking tot de
afschrijving. Bij deze vorm is een aanvullend voordeel dat u de eerste 2 maanden van het contract een erg lage
maandprijs betaalt en in de overige 70 maanden een vast maandbedrag.
Ons zeer complete operational lease contract komt standaard inclusief reparatie- en onderhoud (Excellence).
Uiteraard kunt u diverse aanvullende opties kiezen zodat de truck volledig naar uw wens wordt. Aanvullende
dealeropties zijn ook mogelijk tegen meerprijs. Ons professionele team adviseert u graag vrijblijvend over uw
mogelijkheden, zodat u de voor u best passende lease oplossing kiest.

GET STARTED OFFER D-LINE 2020
Renault Trucks
D 2.1 240 pk 12 ton
4x2 bakwagen

Operational lease
72 maanden
Inclusief reparatie & onderhoud
Inclusief pakket Comfort Plus
Inclusief laadbak 7.250 mm
80.000 km / per jaar
Aanbetaling €6.500,1e twee maanden speciaal starttarief
Maandbedrag eerste 2 maanden

€75
€1.238

per maand
excl. btw

Maandbedrag overige 70 maanden

per maand
excl. btw
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Pack Comfort Plus

Full options in luxe en comfort voor chauffeurs
De vernieuwde D 2.1 en D Wide Model 2020 zĳn voorzien van een volledig nieuw
ontworpen ergonomisch en comfortabel interieur met een nieuw dashboard,
nieuw stuurwiel en een nieuw zwart-wit instrumentenpaneel.
De cabine is volledig gericht op chauffeurscomfort. En om de werkomgeving
aangenamer te maken zĳn er o.a. een tablethouder, een optionele houder voor
een tweede smartphone en twee USB-C-poorten toegevoegd.
Nieuwe veiligheidsvoorzieningen en de verbeterde aerodynamica zorgen er voor
dat chauffeurs niet alleen comfortabeler maar ook veiliger en efficienter kunnen
werken.
De truck wordt afgeleverd inclusief een afleveringsbeurt door uw Renault
Trucks-dealer. Tevens zijn overige wensen en opties, zoals een kleur af fabriek
en meer PK’s ook mogelijk. Informeer hiervoor bij uw Renault Trucks-dealer om
uw persoonlijke wensen te bespreken.
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