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UW NISSAN MET EEN 
FINANCIERING OP MAAT



Rijdt u graag een Nissan, maar houdt u uw spaargeld liever 
in uw zak? Dan is financieren via Nissan Financial Service iets 
voor u. Financieren is een aantrekkelijke manier om voor een 
vast bedrag per maand een Nissan te bezitten, zonder zorgen. 
Hoe het werkt? U bepaalt zelf het te financieren bedrag en de 
looptijd. Door gebruik te maken van een aanbetaling en/of 
slottermijn kunt u uw maandbedrag reduceren.  

Nissan Financial Services biedt u alle vrijheid om uw financiering 
aan te passen aan uw budget. 

Een nieuwe Nissan is bereikbaarder dan ooit met Nissan Smart 
Financing. U financiert uw nieuwe Nissan eenvoudig inclusief 
services. Nissan Financial Services biedt u extra services in de 
vorm van Verlengde garantie en een Onderhoudscontract.  
U bepaalt zelf hoeveel services u toevoegt aan uw financiering. 
Hoe meer services u kiest de lager uw rentetarief. U betaalt de 
aanschafprijs van de auto en de eventuele kosten voor services 
in maandelijkse termijnen terug.  

U weet op voorhand waar u aan toe bent. Dat is de transparantie 
die Nissan Financial Services u biedt.

SLIM 
FINANCIEREN

NISSAN 
SMART FINANCING



EX TR A ZEKERHEID NA HET VERSTRIJKEN  
VAN DE FABRIEKSGAR ANTIE

PERIODIEK ONDERHOUD BIJ UW  
VERTROUWDE NISSAN DEALER

Met Nissan Verlengde garantie heeft u de mogelijkheid om na 
het verstrijken van de 3 jaar fabrieksgarantie, een verlengde 
garantieverzekering af te sluiten. Op basis van het door u 
gekozen model, looptijd en kilometrage, geniet u tot maximaal  
4 jaar extra dekking. Tijdens deze periode heeft u beschikking tot 
Nissan Assistance 24 uur per dag, 7 dagen per week. Met onze 
verlengde garantie bent u zorgeloos onderweg.

Dit betekent dat uw Nissan tot maximaal 7 jaar of 200.000 km 
garantie dragend kan zijn.

Met een Nissan Onderhoudscontract weet u vooraf waar u 
aan toe bent. Het onderhoudscontract bevat alle periodieke 
technische werkzaamheden en voertuigcontroles, zoals 
voorgeschreven door Nissan. Het onderhoud zal worden 
uitgevoerd door bekwame technici van Nissan, met gebruik  
van originele onderdelen. 

U kunt uw onderhoudscontract direct afsluiten bij de 
financiering van uw Nissan.

VERLENGDE GARANTIE ONDERHOUDSCONTRACT



•  Vast maandbedrag 
•  Aanbetaling (uit inruil) mogelijk 
•  Looptijden van 12 tot  

60 maanden 
•  Geen maximaal te financieren 

bedrag 
•  Slottermijn mogelijk 
•  Extra services mee  

te financieren* 
•  Extra services betekent  

lagere rente*

VOORDELEN VAN 
FINANCIEREN 

Uw ideale occasion gezien? Nissan Financial 
Services maakt uw occasion bereikbaar. Door 
uw auto te financieren behoudt u uw kapitaal. 
Tegen een vaste maandelijkse vergoeding 
rijdt u de auto van uw dromen. U bent flexibel 
in de bepaling van het maandbedrag, u kiest 
de gewenste aanbetaling, looptijd en het 
slottermijn. 

Tijdens de looptijd staat het rentetarief vast. Zo 
weet u altijd waar u maandelijks aan toe bent.

HOE WERK T NISSAN  
OCCA SION FINANCE?

Nissan Occasion 
Finance

MEER 
 INFORMATIE?

SCAN DE CODE:

U kiest uw Nissan occasion en bepaalt  
het te financieren bedrag. De maandelijkse 
termijnen bestaan uit aflossing en rente.  
Het rentetarief voor de financiering staat  
vast gedurende de looptijd van het contract. 
Door gebruik te maken van een aanbetaling 
(inruil) en een slottermijn (looptijd afhankelijk) 
kunt het maandbedrag verlagen.

*Alleen geldig op nieuwe Nissan voertuigen. Nissan Smart Financing (huurkoop) met vaste debetrentevoet 
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Vraag uw verkoop adviseur naar  
advies en een offerte op maat


