
ONTDEK DE

VOLVO XC40 
AAN BIJZONDERE VOORWAARDEN

€ 399/
€ 496

TIJDELIJKE AANBIEDING

VOOR 60 MAANDEN EN 20.000 KM/JAAR

OPERATIONELE LEASING 
ONDERNEMERS

MAAND* 
EXCL. BTW  
ZONDER VOORSCHOT 

Waarom Operationele Leasing?
Zorgeloos de baan op dankzij een vaste  
maandelijkse leaseprijs zonder voorschot,  
inclusief een volledig dienstenpakket en een  
vaste contactpersoon.

EEN VOLLEDIG DIENSTENPAKKET INBEGREPEN

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN**

EUROPESE PECHVERHELPING

VERVANGWAGEN

ONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE

MOBILE APP: MY ARVAL

VERZEKERINGEN**

Voor wie?
Deze actie is voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro: vrije beroepen, zelfstandingen  
en kmo’s.
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Renting is voorbehouden voor vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s. De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na 
aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Actie geldig tot 15/07/2019 voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro.

*Prijsvoorbeeld voor een lange termijnhuur met de opties, packs en diensten op 01/04/2019 voor een looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar voor
een BMW X1 sDrive 18i 100kW – 136 pk voor gereduceerd vermogen (140 pk met volledig vermogen). 

Gemiddeld verbruik en CO2: 6,1l/100 km en CO2 = 132
De huurprijs omvat: onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, wegenbelasting, BA verzekering,

dienst Perfecta met eigen risico van EUR 690, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één categorie lager
na 24 uur immobilisatie. Brandstof en de verkeersboetes zijn niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs.

De uitrusting en de afwerking van het afgebeelde model verschilt van het voorgestelde model aan € 429 per maand.
Arval, BNP Paribas Fortis en Fintro kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een afwijkende levertermijn.

Reclamedrukwerk. Niet-contractuele beelden.

RENTING
Een vaste huurprijs die alle kosten 
van de wagen dekt

EUROPESE PECHVERHELPING
24u/24 en 7d/7

VERVANGWAGENONDERHOUD EN REPARATIE

ZOMER- EN WINTERBANDEN

TENLASTENEMING VAN SCHADE
Rijden zonder zorgen

MY ARVAL MOBILE
Beheer zelf uw voertuig overal en 
altijd

VERZEKERINGEN*

*De BA verzekering is verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel.
Deze verzekeringen kunnen via Arval worden geregeld of bij de verzekeraar van uw keuze.

www.arval.be/ondernemers
Arval. For the many 

journeys in life



   
Uitgebreide uitvoering met onder andere: 

•  Momentum Pro
 -  Lichtmetalen velgen 18” met 5 spaken Silver
 -  Sensus navigatiesysteem incl. verkeersinfo via TMC en RTTI 
  (Real Time Traffic Information) + gratis kaartupdates
  -  Park Assist achteraan (parkeersensoren)

•  Metaalkleur 

•  Volvo Sensus Connect: centraal 9” touchscreen. Uitgebreide  
 stembesturingsmogelijkheden en tethering via 4G, Wi-Fi of  
 Bluetooth® 

•  DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

•  Road Sign Information met inschakelbare snelheidswaarschuwing en  
 automatische snelheidsbegrenzer

•  Lane Keeping Aid incl. Run-off Road Mitigation

•  Park Assist: parkeerhulp voor- en achteraan + camera achteraan 

•  Ledkoplampen met geïntegreerde dagrijlichten en automatisch  
 grootlicht (Active High Beam) 

•  12,3” digitale en adaptieve bestuurdersdisplay 

•  Regensensor met instelbare gevoeligheidsgraad

•  Keyless Entry: passieve ontgrendeling/vergrendeling, handenvrije  
 opening/sluiting van de kofferklep

Nood aan een andere motorisatie of uitvoering?
Ontdek de alternatieven op de volgende pagina’s.

Volvo XC40 T3 Momentum Pro
€700

€600

€500

€400

€300

€200

€100

€0

Topdeal Arval 
gewoon 
aanbod

Concurrent A Concurrent B

€ 399

€ 496
€ 532

€ 639

10.000 
km

20.000 
km

30.000 
km

40.000 
km

48
maanden € 399* € 439* € 499* € 589*

60
maanden € 379* € 399* € 489* N/A

Actie geldig tot 31 maart 2020 

DE SUV DIE VOOR HET STADSLEVEN GEMAAKT IS

De Volvo XC40, dat is stijl en innovatie in een compacte SUV. 

Hij combineert ingenieuze opbergmogelijkheden, slimme technologieën en 

handige connectiviteitsfuncties. Hij beschikt over veel troeven en verleidt 

met zowel zijn looks als zijn prestaties. De XC40 is standaard uitgerust met 

City Safety, Lane Keeping Aid en ledkoplampen. 

VOLVO XC40 MOMENTUM PRO T3 1.5 
BENZINE 163 PK – MANUEEL – 5 DEURS

Operationele Leasing is voorbehouden aan de professionele klanten (vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis & Fintro. 
Operationele Leasing 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. Deze flyer geldt 
niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval. 
Actie geldig van 01/01/2020 t.e.m. 31/05/2020 en niet geldig voor stockwagens.
*Prijsvoorbeeld lange termijnverhuur voor een Volvo XC40 Momentum Pro T3 Benzine 163 pk met de vermelde opties, packs en diensten op 6/12/2019, voor een looptijd van 60 maanden en 20.000 
km per jaar. Gemiddeld verbruik op : 6,3 l – 6,4l/ 100 km - CO2 = 142-146g/ km (NEDC 2.0 normen). Indicatieve fiscale waarde 6/12/2019: EUR 34.089,36. Prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud 
van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en  wijzigingen in uitvoering en uitrusting, veranderingen in aangeboden voertuigmodel. De maandelijkse leaseprijs omvat on-
derhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeers- en wegenbelasting, Europese pechverhelping, vervangwagen één categorie lager na 24 uur immobilisatie, 
dienst Perfecta met eigen risico van EUR 690 en de verzekeringen**. 
**De BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval 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 leaseprijs omvat geen brandstof en verkeersboetes. Levertermijnen zijn indicatief. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de wagen op de foto kunnen verschillen van de 
wagen voorgesteld in deze actie. Reclamedrukwerk. V.U.: Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, BTW BE 0436.781.102

Aarzel niet om contact op te nemen met uw bankadviseur.

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op  
basis van een contract van 60 maanden en 20.000 km/jaar. 
Andere looptijden en jaarlijks kilometrage zijn ook mogelijk. 

ACTIE GELDIG TOT 30 JUNI 2020



Uitrusting met onder andere

VOLVO XC40 MOMENTUM PRO T3 1.5 – BENZINE 
163 PK – MANUEEL – 5-DEURS

• Momentum Pro
 - Smartphone integratie Apple CarPLay +  
  Android Auto
 - Drive Modes: vijf rijprogramma’s met  
  verschillende instellingen voor motor,  
  optionele automatische versnellingsbak,  
  optionele vierwielaandrijving,  
  stuurbekrachtiging, remmen en  
  stabiliteitscontrole
 - Radiatorrooster met chroom rand en  
  met antracietkleurige verticale lamellen
 - High Performance audiosysteem met  
  RDS radio, internetradio, USB-A  
  aansluiting, 8 luidsprekers (1 full-range  
  en 1 air woofer onder de voorruit, 2   
  tweeters vooraan en 4 midrange vooraan  
  en achteraan) en 250W High Performance  
  versterker
 - Elektrisch bediende kofferklep
 - Uitklapbaar haakje voor draagtas aan  
  dashboardkastje
 - Urban Grid aluminium inlegpanelen in  
  dashboard en deuren
 - Comfortzetels vooraan met manuele  
  hoogte- en lengteregeling en elektrisch  
  4-voudig regelbare lendensteun 
 - Interieurverlichting Plus, incl. make-up  
  spiegels met verlichting vooraan, 
  sfeerlicht en verlichte voetenruimte 
 - 12V stopcontact in de bagageruimte
 - Buiten- en binnenspiegels met 
  automatische dimfunctie
 - Lichtmetalen velgen 18” met 5 spaken  
  Silver
 - Stuurwiel met zwart leder bekleed en met  
  Silk Metal inleg
 - Verborgen uitlaten
 - Glossy Silver skidplates vooraan en 
  achteraan
 - Zwarte zijruitomlijsting 
 - Geïntegreerde aluminium dakrails
 - Instaplijsten vooraan met Volvo-logo

- Sensus navigatiesysteem incl. verkeersinfo  
 via TMC en RTTI + gratis kaartupdates, met  
 toegang tot uitgebreide diensten: 3D 
 navigatie | Verkeersinformatie via TMC  
 en uitgebreide live verkeersinformatie via  
 RTTI (Real Time Traffic Information, vereist  
 dataverbinding via smartphone) |  
 Kaartgegevens van West-Europa op  
 hard-disk | Gratis Lifetime kaartupdates |  
 Stemherkenning en extra apps
- Park Assist achteraan (parkeersensoren)

• Volvo Sensus Connect: centraal 9”  
 touchscreen voor bediening klimaatregeling,  
 audio, internetdiensten, apps, auto- 
 instellingen en navigatie (optioneel).   
 Uitgebreide stembesturingsmogelijkheden  
 en tethering via 4G, Wi-Fi of Bluetooth®

• Elektronisch gestuurde automatische   
 klimaatregeling met één temperatuurzone  
 en pollenfilter

• Road Sign Information (RSI) met Speed  
 Limiter: weergave van verkeersbordinfor- 
 matie met inschakelbare snelheidswaar- 
 schuwing en automatische snelheidsbe- 
 grenzer

• Lane Keeping Aid: rijbaanassistent 
 (actief bij snelheden tussen 65 en 200 km/u)  
 incl. Run-off Road Mitigation: bescherming  
 tegen bermongelukken met stuurhulp en  
 remingreep (actief bij snelheden tussen 65  
 en 140 km/u

• Ledkoplampen met geïntegreerde  
 dagrijlichten en automatisch grootlicht  
 (Active High Beam) => Ledkoplampen met  
 geïntegreerde T-vormige dagrijlichten, 
 automatische hoogteregeling, Active High  
 Beam (automatisch schakelen tussen   
 dimlicht en grootlicht) en Volvo Safety   
 Lights (automatische ontsteking  
 van dimlicht)

• Elektrisch inklapbare buitenspiegels

• 12,3” digitale en adaptieve bestuurdersdis- 
 play met verschillende weergavethema’s

• Cruise control met snelheidsbegrenzer

• Clean Zone: interieurluchtkwaliteitssysteem 
 met IAQS (Interior Air Quality Systeem met  
 actieve koolstoffilter)

• Textiel vloermatten voor- en achteraan

• USB-C aansluiting op tunnelconsole 
 achteraan

• Bandenherstellingskit

• Dynamic chassis

• City Safety systeem: waarschuwen voor/ 
 voorkomen van/impact beperken van   
 aanrijdingen met andere voertuigen, met  
 tegenliggers op kruispunten, met 
 voetgangers, fietsers en grote dieren (actief  
 tot een snelheidsverschil van 50 km/u, ook  
 in het donker), incl. actieve remassistentie 

• Regensensor met instelbare 
 gevoeligheidsgraad

• Keyless Entry: passieve ontgrendeling/
 vergrendeling, handenvrije opening/sluiting  
 van de kofferklep

• Park Assist Pack:
 - Park Assist voor- en achteraan (parkeer 
  sensoren)
 - Park Assist camera

• Versatility Pro Pack:
 - Elektrisch neerklapbare hoofdsteunen
 - Bagagenet in de bagageruimte



ALTERNATIEVEN
BESCHIKBAAR VANAF € 503

VOLVO XC60 T4
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

€ 562/ maand 
(excl. btw)

Benzine 165g/km CO
2

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op basis van een contract van 60 maanden  
en 20.000 km/jaar. Andere looptijden en jaarlijks kilometrage zijn ook mogelijk. 

Aarzel niet om contact op te nemen met uw bankadviseur. 

VOLVO V90 B5
4X4 GEARTRONIC PRO

• 250 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Luxury seat pack

+ Winter pack

€ 811/ maand 
(excl. btw) 

Benzine 151g/km CO
2

€ 891/ maand 
(excl. btw)

Benzine 187g/km CO
2

VOLVO V60 T4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 pk - 5 deuren

+ Metaalkleur

€ 545/ maand 
(excl. btw) 

Benzine 157g/km CO
2

VOLVO S60 T4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 190 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

€ 503/ maand 
(excl. btw)

Benzine 152g/km CO
2

VOLVO V90 B4 
GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 197 pk – 5 deuren

+ Metaalkleur

+ Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel    
 met geheugenfunctie

+ Geheugen voor de  
 elektrisch inklapbare  
 buitenspiegels

+ Moritz lederen  
 binnenbekleding

€ 692/ maand 
(excl. btw)

Benzine 139g/km CO
2

XC90 2.0 T6 
4WD GEARTRONIC MOMENTUM PRO

• 310 pk – 5 deuren – 5 zitplaatsen

+ Metaalkleur

+ Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel    
 met geheugenfunctie

+ Elektrisch verstelbare  
 passagiersstoel met  
 geheugenfunctie

+ Voorzetels met  
 verlengbaar zitkussen

+ Nappa lederen binnenbekleding

ACTIE GELDIG TOT 31 MEI 2020

(NEDC 2.0 
normen)


