
Voor wie?
Deze promotie is bestemd voor professionele klanten van BNP Paribas Fortis en Fintro: zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s.

OPERATIONELE LEASING 
ONDERNEMERS

NORTA B-2040 
ELEKTRISCHE FIETS

89 € /MAAND 
EXCL. BTW

***

36 maanden

NISSAN QASHQAI
369 € /MAAND 

EXCL. BTW
*

zonder voorschot
60 maanden - 20.000 km/jaar444 €



DEZE DIENSTEN ZIJN STANDAARD IN DE HUURPRIJS INBEGREPEN

Onderhoud en herstellingen
Voor een wagen in goede staat

Tenlasteneming van schade****
Rijden zonder zorgen

Vervangwagen
Een vervangwagen in geval van 
immobilisatie langer dan 24 uur

Zomer- en winterbanden
Onbeperkt aantal banden gedurende 
de hele duur van het contract

Verzekeringen**
Goed verzekerd op de baan

Europese pechverhelping
Herstelling of takelen van de  
wagen 24/7

NISSAN QASHQAI - EEN TECHNOLOGISCHE SUV

De Nissan QASHQAI is een uitzonderlijk intelligente wagen. Dat is te zien aan het slimme en geraffineerde 
design van deze ultieme crossover. De QASHQAI combineert een schitterende look met een efficiënte  
aerodynamica zodat u optimaal kan genieten van de ultieme rijbeleving.

NISSAN QASHQAI 
DIG-T 140 N-Connecta

155 g/km (onder voorbehoud)

Benzine • 6,8 l/100km

Manueel • 6 versnellingen

369 € /MAAND* 
EXCL. BTW 
zonder voorschot
60 maanden -  
20.000 km/jaar

103 kW • 140 PK

5-deurs

444 €

WLTP

WLTP

Diensten inbegrepen met eigen risico 
van 588,87 €

www.arval.be/nl/blackfriday



Design
• Metaalkleur
• Zwarte stoffen bekleding
• Voorstoelen met sportdesign en geïntegreerde  

hoofdsteunen
• 18” lichtmetalen velgen
• Extra getint glas (zijruiten achteraan en achterruit)
• Haaienvinantenne
• Mistlampen vooraan
• Panoramisch glazen dak met elektrisch bedienbare  

zonnewering
• Zilverkleurige dakrails
• Zilverkleurige stylingplaten achterbumper

Comfort
• Autoholdfunctie
• Automatisch dimmende binnenspiegel
• Automatisch in-/uitschakelende koplampen
• Automatisch inklapbare buitenspiegels
• Cruisecontrol en snelheidsbegrenzer  

met stuurwielbediening
• Elektrisch bedienbare ramen voor- en achteraan  

met sneltoetsen
• Gescheiden automatische airconditioning (2 zones)
• Intelligente sleutel met startknop
• Parkeersensoren voor- en achterzijde
• Regensensor

Multimedia
• Audiosysteem met cd-speler, USB-aansluiting,  

stuurwielbediening
• 6 luidsprekers
• Bluetooth®
• Digitale radio-ontvangst (DAB+)
• NissanConnect-navigatiesysteem met  

7” kleurentouchscreen

Veiligheid & technologie 
• ABS-remsysteem
• Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
• Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) met  

deactivatieschakelaar
• Nissan Brake Assist
• Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
• Chassis Control System
• Halogeen koplampen
• Intelligent Nissan Around View Monitor
• Nissan Safety Shield
• Voor-, zij- en gordijnairbags

Selectie van de standaarduitrusting

www.arval.be/nl/blackfriday



Op zoek naar een alternatieve mobiliteitsoplossing voor uw  
werknemers? Arval Bike Lease biedt u een ruim aanbod voor  
fietsleasing. Voor Black Friday bieden we tijdelijk deze 100% fiscaal 
aftrekbare oplossing aan: de Belgische Norta B-2040. 

De strakke look en de ruime keuzemogelijkheden maken de 
B-2000-serie heel aantrekkelijk. Met een maximaal draaimoment 
van 50 newtonmeter (Nm) zorgt de bijzonder stille Bosch Active 
Line Plus-motor voor een gelijkmatige en dynamische acceleratie. 
De Powerpack 500-batterij levert de nodige energie en biedt u een 
grotere actieradius.

Let op

• Deze Bike Lease promotie geldt alleen 
tijdens de Black Friday Deals in  
combinatie met de Nissan QASHQAI, of 
als u al klant bent van zowel Arval als 
van BNP Paribas Fortis

• Deze Bike Lease promotie is geldig 
zolang de voorraad strekt

• De Norta B-2040 is geen speedpedelec

DEZE DIENSTEN ZIJN STANDAARD IN DE HUURPRIJS INBEGREPEN

Gratis levering 
Bij de werknemer thuis of op kantoor

Aankoopoptie van 450 € 
(excl. btw)***
Op het einde van het contract 

Service Pass (1 Star = 100 €/jaar) 
Onderhoud en herstellingen in ons  
uitgebreid netwerk partnershops

Perfecta 
In geval van schade, diefstal of vandalisme, 
met een eigen risico van 110 € op basis van 
de waarde van de fiets

24/7 bijstand 
In België

NORTA B-2040

89 € /MAAND*** 
EXCL. BTW 
36 maanden

www.arval.be/nl/blackfriday



• Motor: Bosch Active Line Plus 3de generatie
• Batterij: Powerpack 500 Wh
• Snelheid: 25 km/u (geen speedpedelec)
• Frame: aluminium 6061 met regelbare,  

verende voorvork Suntour
• Versnelling: Enviolo City handgeschakeld
• Riemaandrijving: Gates
• Slot: Axa Victory met inbegrepen Norta-ketting 

• Remmen: Shimano MT200-schijfremmen
• Stuur: aluminium met verstelbare stuurpen met snelsluiting
• Velgen: dubbelwandig, extra verstevigd
• Banden: anti-lekbanden (700x47C), gehomologeerd tot  

45 km/u
• Gecertificeerd frameslot Art 2
• Framehoogtes

• Heren: 52-60 cm
• Dames: 48-54 cm

De voordelen van Arval Bike Lease

Eigenschappen van de Norta B-2040

Aanvullende informatie

Operationele leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.

Actie enkel geldig van dinsdag 24 november tot en met maandag 30 november 2020 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) 
van BNP Paribas Fortis en Fintro. 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.
*Prijsvoorbeeld voor de langetermijnhuur van een Nissan QASHQAI DIG-T 140 N-Connecta 5-deurs met de vermelde opties, packs en diensten op 24/11/2020 voor een 
looptijd van 60 maanden en 20.000 kilometer per jaar. De geafficheerde maandelijkse huurprijs (exclusief btw) hangt af van de overeengekomen looptijd en jaarkilometrage.  
De maandelijkse leaseprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, belasting op de inverkeersstelling (BIV), verkeers-
belasting, verzekeringen** (BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering), tenlasteneming**** door Arval Belgium nv van het risico op schade, totaal verlies of diefstal 
van de wagen met eigen risico van 588,87 €. Europese pechverhelping en een vervangwagen één categorie lager na 24 uur immobilisatie.

De leaseprijs omvat geen 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.

Gemiddeld verbruik: 6,8 l/100 km (WLTP), CO2: 154 g/km (onder voorbehoud - WLTP), indicatieve fiscale waarde: 29.707,15 €. Onder voorbehoud van wijzigingen in fiscaliteit 
en catalogusprijzen.

De levertermijn van de wagen hangt af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder en van de gekozen configuratie. De uitrusting en afwerking van het 
afgebeelde model kunnen verschillen van het in deze actie voorgestelde model.
**De BA-, rechtsbijstands- en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door Arval Belgium nv worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter 
ook via de verzekeraar van uw keuze genomen worden. De BA-verzekering is wettelijk verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. 
***Deze tijdelijke Arval Bike Lease-promotie van de Norta B-2040 met een contract van 36 maanden, is geldig zolang de voorraad strekt. De aanbieding geldt alleen in 
combinatie met de Nissan QASHQAI van de Black Friday TopDeal, of voor wie al klant is van zowel Arval Belgium nv als van BNP Paribas Fortis. Prijs voor de huur van een 
Norta B-2040 met de vermelde eigenschappen voor een looptijd van 36 maanden binnen de hogervermelde actieperiode. De maandelijkse huurprijs omvat onderhoud, 
reparaties, dienst Perfecta (tenlasteneming door Arval Belgium nv van het risico op schade, totaal verlies of diefstal van de fiets) met eigen risico van 110 €. Bijstand in 
België. Aankoopoptie van € 450 (excl.BTW) einde contract, uit te oefenen door de werknemer in het geval van een KMO, of door de zelfstandige of vrije beroepen indien 
hoofdzakelijk in het kader van zijn professionele activiteit. Bij voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend. 

Onder voorbehoud van wijzigingen in catalogusprijzen. De levertermijn van de fiets hangt af van de beschikbaarheid bij de constructeur en/of invoerder. De uitrusting en 
afwerking van het afgebeelde model kan verschillen van het in deze actie voorgestelde model.
****Deze dienst wordt enkel aangeboden indien de BA-verzekering** wordt onderschreven die door Arval Belgium nv als tussenpersoon is geregeld. In dat geval is deze 
dienst inbegrepen in de huurprijs.

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

Verantwoordelijke uitgever: Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RBR Brussel BTW BE 0436.781.102. Nevenverzekeringstussenpersoon.   

Minder belastingen
De kosten zijn 100% fiscaal aftrekbaar omdat de fiets 
geen CO2 uitstoot.

Globale factuur
Eén globale factuur voor alle leasefietsen, net zoals 
voor uw auto’s.

ALS WERKGEVER INDIEN U WERKNEMERS HEEFT

Gezondere werknemers
De fiets voorkomt dat uw werknemers elke dag weer  
in de file moeten staan én u bespaart hen in sommige 
gevallen heel wat kostbare tijd. Wie regelmatig de  
fiets neemt, heeft bovendien minder last van  
gezondheidsproblemen en stress.

Voordelen van alle aard
De werknemer die voor een fiets kiest, betaalt geen  
of minder voordelen van alle aard.


