
PRIVATE LEASE
www.arval.be/nl/blackfriday



Kleine dingen kunnen een groot verschil maken in ons leven. Kijk naar de All New  
Hyundai i10 en u ziet meteen wat we bedoelen. Met zijn frisse, expressieve design en vele 
geavanceerde technologieën is hij uw gedroomde partner op de weg. Stijlvol, flexibel en 
compleet: de All New Hyundai i10 toont hoe groots een kleine wagen kan zijn.

Exterieur
• Metaalkleur 
• Lichtsensor
• Dagrijlichten
• Elektrische ruiten vooraan
• Halogeen koplampen
• Zwarte spiegelkappen
• Zwart radiatorrooster
• Bumpers in koetswerkkleur
• Ruitenwisser vooraan met  

intervalfunctie

Interieur
• Interieurkleur Obsidian Black
• Centrale vergrendeling
• In de hoogte regelbaar stuurwiel

• Manuele airconditioning
• DAB+ Radio 
• 2 luidsprekers vooraan
• Cruise Control met snelheidsbegrenzer
• Neerklapbare achterbank
• ISOFIX-bevestigingspunten
• 3,5” LCD Cluster

Veiligheid, techniek & ecologie
• eCall
• Lane Keeping Assist (LKA),  

rijstrookassistentie
• Forward Collision Avoidance Assist 

(FCA), automatisch noodremsysteem 
met voetgangersdetectie

• High Beam Assist (HBA),  
grootlichtassistent

Selectie van de uitrusting

DEZE DIENSTEN ZIJN  
STANDAARD IN DE HUURPRIJS 
INBEGREPEN

Onderhoud en herstellingen
Voor een wagen in goede 
staat

Tenlasteneming van  
schade***

Rijden zonder zorgen

Zomerbanden
Onbeperkt aantal banden  
gedurende de hele duur van  
het contract

Verzekeringen**

Goed verzekerd op de baan

Europese pechverhelping
Herstelling of takelen van  
de wagen 24u/7d

Wenst u ook onbeperkt 
aantal winterbanden 

alsook een vervangwagen 
in geval van immobilisatie 

langer dan 24 uur?

+ € 25 /maand
(incl. btw)

Actie enkel geldig van maandag 23 november tot vrijdag 11 december  
of zolang de voorraad strekt. 

Voor particuliere klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

HYUNDAI i10
1.0i Air

114 g/km (onder voorbehoud)

Benzine • 5,0 l/100km

Manueel • 5 versnellingen

€ 259 /maand*  
incl. btw 
zonder voorschot

49 kW • 67 PK

5 deuren

WLTP

WLTP

voor een contract van  
60 maanden en 10.000 km/jaar

Meer info op www.arval.be/nl/blackfriday



Maak kennis met de nieuwe Ford Puma en zijn hybride technologie met kleine elektro- 
motor. Met deze elektromotor biedt het Mild Hybrid elektrische voertuig (mHEV) extra 
ondersteuning aan de benzinemotor wanneer dit nodig is. Verder hoeft u geen ver-
binding te maken met een externe stroombron, omdat de afzonderlijke accu die de 
elektrische motor aandrijft, tijdens het rijden wordt opgeladen.

Exterieur
• Metaalkleur 
• Automatische koplampen, incl. LED 

dagrijlichten en LED achterlichten
• Automatische grootlichten
• Mistlampen vooraan met statische 

bochtverlichting
• 17” lichtmetalen velgen met 10 spaken 
• Elektrisch bedienbare en verwarmbare 

buitenspiegels in koetswerkkleur, met 
geïntegreerde knipperlichten

Interieur
• Alhambra stof in Ebony  

uitvoering 
• Manuele airconditioning
• Centrale vergrendeling met  

afstandsbediening
• Elektrisch bedienbare ruiten voor  en 

achteraan met tiptoetsbediening
• DAB+ radio met dubbele usb- 

aansluiting, SYNC3-technologie met BT 
& Voice Control, stuurbediening en 7 
luidsprekers, 8” aanraakscherm,  

navigatie en wrong way alert
• Manueel instelbare bestuurderszetel 

met lendensteun
• Manueel instelbare passagierszetel
• Comfortzetels
• Middenconsole met armsteun en 

laadruimte
• Sfeerverlichting
• In hoogte verstelbare laadvloer

Veiligheid, techniek & ecologie
• eCall
• Lane Keeping Assist (LKA),  

rijstrookassistentie
• Forward Collision Avoidance Assist 

(FCA), automatisch noodremsysteem 
met voetgangersdetectie

• High Beam Assist (HBA),  
grootlichtassistent

• Parkeerhulp achteraan
• Cruise Control met snelheidsbegrenzer

Selectie van de uitrusting

DEZE DIENSTEN ZIJN  
STANDAARD IN DE HUURPRIJS 
INBEGREPEN

Onderhoud en herstellingen
Voor een wagen in goede  
staat

Tenlasteneming van  
schade***

Rijden zonder zorgen

Zomerbanden
Onbeperkt aantal banden  
gedurende de hele duur van  
het contract

Verzekeringen**

Goed verzekerd op de baan

Europese pechverhelping
Herstelling of takelen van  
de wagen 24u/7d

Wenst u ook onbeperkt 
aantal winterbanden 

alsook een vervangwagen 
in geval van immobilisatie 

langer dan 24 uur?

+ € 30 /maand 
(incl. btw)

Actie enkel geldig van maandag 23 november tot vrijdag 11 december  
of zolang de voorraad strekt. 

Voor particuliere klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

FORD PUMA
1.0i Ecoboost mHEV Titanium 

123 - 139 g/km (onder voorbehoud)

Benzine • 5,4 - 6,1 l/100km

Manueel • 6 versnellingen

€ 329 /maand*  
incl. btw 
zonder voorschot

92 kW • 125 PK

5 deuren

WLTP

WLTP

voor een contract van  
60 maanden en 10.000 km/jaar

Meer info op www.arval.be/nl/blackfriday



Aanvullende informatie

Private Lease is voorbehouden voor particuliere BNP Paribas Fortis & Fintro Retail Banking klanten. Private Lease is een product aangeboden door Arval Belgium NV, met 
tussenkomst van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702. 

Dit reclamedrukwerk geldt niet als aanbod. Een leaseovereenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen  
zijn aan de algemene voorwaarden inzake Private Lease van Arval Belgium NV. 

Tijdelijke actie geldig van 23/11/2020 t.e.m. 11/12/2020 of zolang de voorraad strekt. 

*Prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en uitrusting. De  
geafficheerde maandelijkse huurprijs (btw inbegrepen) is berekend op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar. Andere looptijden en kilometrages zijn ook mogelijk, 
contacteer hiervoor uw bankadviseur. De maandelijkse huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomerbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, 
belasting op inverkeerstelling (BIV), afschrijving en interest, btw, Europese pechverhelping, Perfecta (tenlasteneming door Arval van het risico op schade, totaal verlies 
of diefstal) met eigen risico (forfaitair bedrag te uwen laste in geval van schade, totaal verlies of diefstal) en de verzekeringen** (BA-verzekering, rechtsbijstands- en  
bestuurdersverzekering). De CO2-tarieven zijn eveneens indicatief en afhankelijk van de gekozen opties en/of de door de constructeur verstrekte gegevens. Niet inbegrepen 
in de maandelijkse huurprijs: winterbanden, bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24 uur vervangend vervoer één voertuigklasse lager, brandstof en verkeersboetes. Bij 
het verstrijken van de looptijd gebeurt er een afrekening van kilometers aan verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst  
wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend. 

**De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval als tussenpersoon worden 
geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar van uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn 
optioneel.  

De levertermijn van de wagen hangt af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie. 

***Enkel inbegrepen in de huurprijs indien ook de verzekeringen** door Arval als tussenpersoon geregeld zijn.

Arval kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuiste informatie in dit document. 

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium NV - Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon. Afgebeelde foto’s zijn 
louter ter illustratie en kunnen van het aangeboden model afwijken.


