
comfort +
je abonnement op  

comfortabel autoplezier

Rij 5 jaar met een nieuwe auto (0 km) 
zonder onverwachte kosten !

* incl. overnamepremie. Let op, geld lenen kost ook geld.
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Hoe werkt het?
Normaal betaal je bij aankoop van een nieuwe wagen de volle 
100%. Cardoen biedt je met Comfort+ een formule aan om op 

een goedkopere manier auto te rijden. 
Met Comfort+ rij je tot 5 jaar met een nieuwe auto (0 km) en 

betaal je enkel voor dat stuk dat jij gebruikt, niet voor wat je auto 
nadien nog waard is. Cardoen garandeert je op het einde nog 

30% van de waarde van je auto, dus voor dat stuk hoef je nu niet 
in te staan. Zo betaal jij maar 70% van de waarde van je auto. 

Hierdoor is je maandelijkse aflossing een stuk goedkoper  
dan een klassieke financiering.

extra voordelen
Bovendien is een service+ onderhoudscontract gedurende 

5 jaar inbegrepen: Cardoen neemt alle onderhouds- en 
herstellingskosten op zich en je krijgt 5 jaar GRATIS pechverhelping 

in binnen- en buitenland ! Meer info bij je verkoper of in de 
service+ folder.

Wat na 5 jaar ?
Na 5 jaar comfortabel autoplezier heb je de volgende keuze :

• of je kiest een nieuwe auto bij Cardoen (met comfort +)
• of je blijft met je auto rijden en betaalt de restwaarde (twv. 30%)

• of je geeft je auto terug aan Cardoen en betaalt niets meer. 

Rij 5 jaar met een nieuwe auto (0 km) 
zonder onverwachte kosten !

*combinatie van service+ (€39/mnd) en een lening op afbetaling met verhoogde laatste 
aflossing van kredietgever Cardoen Finance. Cardoenprijs incl. overnamepremie €10299, 

voorschot €1000 (of overname), jkp 3,99%, 60 mnden, €140/mnd, totaal te betalen €9400, 
restwaarde als aankoop wagen (= 60 ste maand) €3390. Excl. wettelijke kit (€169).  

Let op, geld lenen kost ook geld.

je abonnement op  
comfortabel autoplezier


