Verzekerd tegen elk ongemak.

open your mind.

Dat fietst wel zo lekker.
Met de smart ebike verzekering is uw fiets verzekerd tegen diefstal. U kunt uw ebike ook verzekeren
tegen schade (cascoverzekering incl. diefstal). Bij diefstal ontvangt u van uw smart dealer een nieuwe
smart ebike.
>> Eenmalige premie voor 3 of 5 jaar
Voor een eenmalige premie is uw ebike naar
keuze drie of vijf jaar lang wereldwijd verzekerd.
>> Schade
Als uw afgesloten ebike gestolen is dan meldt u
zich, met het originele proces verbaal en de twee
originele sleutels, bij de smart dealer waar u
de fiets gekocht heeft. Daar helpen ze u verder
en wanneer de nodige formaliteiten geregeld en
goedgekeurd zijn ontvangt u weer een nieuwe,
gelijkwaardige smart ebike. Indien u gekozen
heeft voor de cascoverzekering (incl. diefstal)
zal de smart dealer uw ebike ook bij beschadiging
weer vakkundig herstellen. En als dat niet meer
blijkt te kunnen krijgt u natuurlijk gewoon een

nieuwe. Na een vergoeding wegens diefstal of
totaal verlies vervalt de verzekering automatisch.
Indien u kiest voor een vijfjarige verzekering en
de fiets wordt in het eerste jaar gestolen of als
er sprake is van totaalverlies, dan krijgt u, naast
een gelijkwaardig exemplaar, ook nog eens 30 %
van de betaalde premie terug. Bij de vijfjarige
verzekering is er eveneens een restitutieregeling
voor het tweede jaar. In dat tweede jaar is dat
20% van de betaalde premie. Dit geldt niet voor
de driejarige verzekeringen.
U kunt de smart ebike verzekering afsluiten bij
uw smart dealer.

Eenmalige premie voor 3 of 5 jaar
verzekerde waarde t/m € 3000,Verzekeringsduur
3 jaar
5 jaar

Diefstal
€ 170
€ 220

verzekerde waarde t/m € 4000,Verzekeringsduur
3 jaar
5 jaar

Diefstal
€ 205
€ 260

Casco (incl. diefstal)
€ 230
€ 320

Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting
en exclusief € 5,00 certificaatkosten.

170 euro
4,72 euro per maand
0,16 euro per dag

Postbus 2453, 3500 GL Utrecht, tel (030) 605 98 20, fax (030) 605 92 92, klantenserviceMBF@daimler.com, www.smart.nl

Casco (incl. diefstal)
€ 190
€ 280

URBAN FREEDOM

Optimaal mobiel, financieel vrij

Financier uw smart ebike

open your mind.

>> Zakelijk
Zakelijk financiert u de smart ebike al vanaf € 49,-. * Bij een zakelijke financiering
dient u de BTW aan te betalen.
>> Particulier
Particulier financiert u de smart ebike al vanaf € 61,-. **

2949 euro aanschaf

Uw smart dealer kan u meer informatie geven over de smart ebike en de
financieringsmogelijkheden.

Op rolletjes door de stad

Contante
waarde
(aanschafprijs)

Contante
betaling
(aanbetaling)

Totale
krediet
bedrag

Termijn
bedrag
per maand

Debet
rentevoet
(vast)

Jaarlijks
kosten
Percentage

Duur van de
krediet
overeenkomst

Totaal door u
te betalen
bedrag

€ 2.949,-

€

-

€ 2.849,-

€ 93,87

9,55 %

9,55 %

36mnd

€ 3.384,32

€ 2.949,-

€

-

€ 2.849,-

€ 61,11

9,35%

9,35%

60mnd

€ 3.671,6

* Tarief gebaseerd op Netto Financial Lease, looptijd 60 maanden, aanbetaling BTW, slottermijn € 5,-.
** Dit aflopend krediet in de vorm van huurkoop wordt u aangeboden door Mercedes-Benz Financial handelsnaam
van Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. (KvK nummer 30079040, AFM vergunningsnummer
12013436) onder voorbehoud van kredietacceptatie. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau
Krediet Registratie te Tiel. Het tarief is geldig voor een nieuwe smart ebike. Tegelijk met betaling van de
laatste maandlast dient een slottermijn te worden voldaan. Deze slottermijn bedraagt altijd € 5,-. In de
vaste debetrentevoet op jaarbasis komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking, omdat Mercedes Benz
Financial naast de rente geen andere kosten berekent, is het jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan de
debetrentevoet. De Algemene Voorwaarden Betaalplan Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. zijn
van toepassing op deze offerte. De kredietovereenkomst wordt afgesloten op uw privé naam. Alle bedragen
inclusief btw. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.		
Het is niet mogelijk een aanbetaling te doen. Voor particulieren is het te financieren bedrag € 2.949,-.
Bij zakelijke financieringen dient u de BTW aan te betalen, het te financieren bedrag is € 2.394,-.

Moeiteloos naar uw werk of nog
snel even naar die ene winkel

61 euro per maand
2 euro per dag
Mercedes-Benz Financial biedt u de mogelijkheid
om de smart ebike te financieren. Daarmee spreidt
u de aanschaf in maandelijkse termijnen.
De smart ebike kunt u zowel zakelijk als particulier
financieren. U kunt kiezen uit een looptijd van
minimaal 12 maanden tot maximaal 60 maanden.

