
ONTDEK DE

VOLVO C40 
Recharge Core

De Volvo C40 Recharge heeft alle voordelen van een SUV, maar dan met een 
lager, gestroomlijnder crossover design. Het is ook de eerste wagen van Volvo 
die uitsluitend met een volledig elektrische aandrijving verkrijgbaar is en waarin 
het volledige interieur ledervrij is. De C40 Recharge is ontworpen voor klanten 
die op zoek zijn naar een hightech elektrische auto met strak design. Hij is 
ontworpen om een nieuwe duurzame mobiliteitservaring te creëren en toont 
Volvo’s engagement voor een emissievrije toekomst.

For the many  
journeys in life

€ 539
TIJDELIJKE AANBIEDING

VOOR 60 MAANDEN EN 15.000 KM/JAAR

/MAAND* 
EXCL. BTW  
ZONDER VOORSCHOT 

ACTIE GELDIG VAN 1 FEBRUARI T.E.M. 31 MAART 2022

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

• Metaalkleur
• City Safety systeem
• Nieuwe generatie infotainment 

systeem met Google Services 
• Nieuwe generatie 12,3” 

bestuurdersdisplay 

• Vast panoramisch dak 
• Park Assist parkeerhulp vooraan en 

achteraan (met camera)
• One Pedal Drive
• 31 l opbergruimte onder  

motorkap vooraan

Voor wie? Deze actie is voorbehouden aan de professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro gevestigd in België:  
vrije beroepen, zelfstandigen en kmo’s. 

Waarom operationele leasing?
Kiezen voor operationele leasing van Arval, dat is 
kiezen voor gemoedsrust, dankzij een vaste maan-
delijkse huurprijs zonder voorschot, inclusief een 
volledig dienstenpakket en één aanspreekpunt voor 
al uw vragen.

EEN VOLLEDIG DIENSTENPAKKET INBEGREPEN*

ONDERHOUD EN REPARATIE MY ARVAL MOBILE APP

ZOMER- EN WINTERBANDEN VERZEKERINGEN**

EUROPESE PECHVERHELPINGGEPERSONALISEERDE WAGEN TENLASTENEMING VAN  
SCHADE EN DIEFSTAL

VERVANGWAGENVASTE MAANDELIJKSE HUURPRIJS

OPERATIONELE LEASING 
PROFESSIONELE KLANTEN

231 pk 5 deuren 0 g/km
(WLTP)

Automaat18,2 kWh/100 km
(WLTP)



ALTERNATIEVEN

Disclaimer: 
Operationele leasing is een product aangeboden door Arval Belgium NV in haar hoedanigheid van verhuurder, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis NV - Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 
0403.199.702. Promotie geldig van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022; uitsluitend voorbehouden voor professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro en gevestigd 
in België. De in deze catalogus verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een huurovereenkomst wordt slechts gesloten na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium NV en zal steeds onderworpen zijn aan haar 
algemene voorwaarden - operationele leasing. 
*De maandelijkse huurprijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit en catalogusprijzen van voertuig en opties, en wijzigingen in uitvoering en uitrusting. De geafficheerde maandelijkse huur
-prijs (exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage. De maandelijkse huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, belasting o
p de inverkeersstelling, verkeersbelasting, afschrijvingen en interesten, Europese pechverhelping, een vervangwagen van één categorie lager na 24 uur immobilisatie, dienst Perfecta (tenlasteneming door Arval Belgiu
m NV van het risico op schade, totaal verlies of diefstal van de wagen) met een eigen risico ten laste van de huurder (forfaitair bedrag) voor schade, totaal verlies of diefstal van de wagen, en verzekeringen** (burgerlij
ke aansprakelijkheid BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering). Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof- en/of elektriciteitskosten, verkeersboetes, btw. De CO

2
-percentages zijn eveneens indica

tief en onder voorbehoud van de geselecteerde opties en/of de door de constructeur verstrekte gegevens. Aan het eind van de overeenkomst gebeurt er een afrekening van kilometers aan de verrekenprijzen vermeld in 
het contract. Bij voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst wordt daarenboven een verbrekingsvergoeding aangerekend. Geen aankoopoptie. 
**De BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze via Arval Belgium NV worden afgesloten. Deze verzekeringen kunnen echter ook bij de verzekeraar van uw keuze afge-
sloten worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. 
De uitrusting en de levertermijn van de wagen hangen af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie. 
Arval is niet aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie in dit document. Afgebeelde foto’s zijn ter illustratie; uitrusting en afwerking van de wagen op de foto kunnen verschillen van de wagen voorgesteld in deze 
actie. V.U.: Arval Belgium NV, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel, BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon, https://www.arval.be/, info@arval.be. 

• Metaalkleur
• Sensus navigatiesysteem met 

toegang tot uitgebreide diensten
• Draadloos oplaadsysteem voor 

smartphone 
• Elektronisch gestuurde 

automatische klimaatregeling 
met twee temperatuurzones

• Smartphone integratie (Apple 
CarPlay® en Android Auto®)

• Elektrisch bediende kofferklep
• Lichtmetalen velgen 18" met 

5 aerospaken Glossy Black/
Diamond Cut 

• Keyless Entry
• Geïntegreerde aluminium 

dakrails

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

€ 559 /maand* 
(excl. btw)

211 pk 5 deuren 48 g/100 km 
(WLTP)

Automaat15,2 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC40  
T4 PLUG-IN HYBRIDE CORE 

• Metaalkleur
• Infotainmentsysteem met  

Google Services 
• Panoramisch schuif- en kanteldak 
• Park Assist parkeerhulp vooraan 

en achteraan (met camera)
• Elektrisch bediende kofferklep

• Verwarmbare voorzetels,  
achterbank en stuurwiel

• Verchroomde zijruitomlijsting 
en geïntegreerde dakrails

• Air Quality System (Multifilter) 
met partikelfilter en -sensor 

• LED koplampen met geïntegreerde  
T-vormige dagrijlichten 

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

€ 809 /maand* 
(excl. btw)

350 pk 5 deuren 23 g/km 
(WLTP)

Automaat19,0 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC60 
T6 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4

• Metaalkleur
• Infotainmentsysteem met  

Google Services
• Draadloos oplaadsysteem voor 

smartphone 
• Park Assist parkeerhulp vooraan 

en achteraan (met camera)
• Verwarmbare voorzetels,  

achterbank en stuurwiel

• Elektrisch bediende kofferklep
• Verchroomde zijruitomlijsting 

en geïntegreerde dakrails
• Air Quality System (Multifilter) 

met partikelfilter en -sensor 
• LED koplampen met geïntegreerde  

T-vormige dagrijlichten 

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

€ 799 /maand* 
(excl. btw)

350 pk 5 deuren 17 g/km 
(WLTP)

Automaat17,4 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO V60  
T6 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4  

• Metaalkleur
• Zeven plaatsen
• Infotainmentsysteem met  

Google Services 
• Driver Assistance: Cruise  

Control, Pilot Assist en  
Emergency Stop Assist

• Park Assist parkeerhulp vooraan 
en achteraan (met camera) 

• Driver Awareness: inclusief 
Blind Spot Information System, 
Rear Collision Warning en Cross 
Traffic Alert 

• Verwarmbare voorzetels,  
achterbank en stuurwiel

• Air Quality System (Multifilter) 
met partikelfilter en -sensor 

• One Pedal Drive  

UITRUSTING MET ONDER ANDERE:

€ 1029 /maand* 
(excl. btw)

455 pk 5 deuren 28 g/km 
(WLTP)

Automaat20,5 kWh/100 km 
(WLTP)

VOLVO XC90 
T8 PLUG-IN HYBRIDE CORE 4X4

0,8 l/100 km 
(WLTP)

1,0 l/100 km 
(WLTP)

1,2 l/100 km 
(WLTP)

2,1 l/100 km 
(WLTP)

Andere modellen, motorisaties en uitvoeringen zijn ook beschikbaar.

HYBRIDE HYBRIDE

HYBRIDE HYBRIDE

BESCHIKBAAR VANAF € 559/MAAND*

De voorgestelde prijzen zijn exclusief btw en berekend op basis van een contract  
van 60 maanden en 15.000 km/jaar. Andere looptijden en jaarkilometrages zijn mogelijk.

Neem contact op met uw adviseur bij BNP Paribas Fortis of uw Fintro-agent. 
Hij/zij brengt u in contact met Arval voor al uw vragen.


