SPARTA LEASE
ZORGELOOS EN AANTREKKELIJK,
VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND
INCLUSIEF
9

Onderhoud en reparatie (EU)

9

Pechservice binnen EU

9

Diefstalverzekering

MET SPARTA LEASE
FIETS JE SLIM!

WAT BIEDEN
		WIJ?
Met Sparta lease beschik je over de kennis en expertise
van de erkende fietsvakhandel. Hierdoor is een hoge
kwaliteit en service gegarandeerd.

Naar je werk, de stad of de natuur in? Het liefst doe
je dat ontspannen op de e-bike van je dromen. Want
jij weet hoe goed fietsen is voor je gezondheid en je
omgeving. Maar wat je minder ontspanning geeft,

VOORDELEN VAN SPARTA LEASE
•

herkenbare look en stijlvolle uitstraling zonder

is het onderhoud van je e-bike, of vervelender nog,
diefstal. Goed nieuws! Met (private) lease van Sparta,
fiets je in no-time rond op jouw ideale e-bike mét een

hoge aanschafkosten.
•

wachten. Ook de RDW-kosten voor speed pedelecs

per maand.

GOED VOOR ALLES EN IEDEREEN.
Wist je dat veel mensen sneller naar het werk kunnen
fietsen dan wanneer zij met de auto gaan? De meeste
mensen wonen binnen 15 km van hun werk en dat
is een prima afstand om te fietsen, zeker met een
elektrische fiets of speed pedelec. En het is ook nog
eens gezonder. Het zorgt voor je dagelijkse dosis
beweging en je bent lekker in de buitenlucht. Dagelijks
voldoende beweging zorgt voor een aanzienlijke

Een overzichtelijk en vast bedrag per maand*, geen
onverwachte verrassingen waar je niet op zit te

zeer uitgebreid servicepakket voor een vast bedrag

FIETSEN.

Fietsen op de allernieuwste Sparta met een

en abonnementskosten voor connected SMART
bikes zijn in het maandbedrag verwerkt.
•

Je kunt altijd rekenen op je fiets, dankzij ons
uitgebreide service- en onderhoudspakket.

•

Je fiets is verzekerd tegen schade en diefstal.

•

Mocht het nodig zijn, dan bieden we pechhulp in
de hele EU.

•

Zzp’er of leasen via je werkgever? Profiteer van de
fiscale voordelen.

•

En met een flexibel reiskostenbeleid is een vergoeding
voor de leasefiets in veel gevallen mogelijk.

afname van het risico op bijvoorbeeld diabetes. Maar er

SPARTA LEASE ONTZORGT VOLLEDIG!

is meer. Elke maand dat jij de auto laat staan, bespaart

Bij een leasefiets van Sparta Lease hoort een all-inclusive

net zoveel CO2 als een boom in een jaar kan opnemen.

service- en onderhoudspakket. Sparta Lease zorgt voor

Goed voor het milieu en de portemonnee!

onderhoud en voor reparaties zoals bijvoorbeeld een lekke
band of ketting eraf. Mooi geen gedoe dus of vieze handen. Is
je accu kapot, dan valt dit onder de garantieverzekering van
de fiets. Ook de aansprakelijkheid- en diefstalverzekering*
zijn geregeld. Na diefstal kun je een nieuw contract afsluiten
en schade wordt door je dealer gerepareerd. En als het nodig
is, houdt dit servicepakket zelfs in dat jij en je fiets worden
opgehaald binnen de hele EU.

* Bij diefstal geldt altijd een eigen risico van €50,-. Kun je niet alle originele of geregistreerde sleutels overhandigen, dan
zul je de kosten voor diefstal van de fiets zelf moeten betalen. Schade als gevolg van slecht huisvaderschap wordt geheel
in rekening gebracht bij de leaserijder. Het maandbedrag wordt maximaal 1x per jaar geïndexeerd.

ZO EENVOUDIG
		IS
PRIVATE LEASE

1. KIES JE FIETS

2. DOE DE LEASE-AANVRAAG

Aan de hand van jouw wensen kan de Sparta

Bij de dealer vul je de lease-aanvraag voor

dealer je adviseren welke (elektrische) fiets

jouw fiets naar keuze in. Daarbij voert hij

het beste bij je past. Dit bepaal je samen met

alle specificaties in, maar ook alle relevantie

de dealer bij je in de buurt aan de hand van

persoonlijke informatie. Met deze gegevens

onder andere je lichaamslengte, de gewenste

gaat Sparta Lease in samenwerking met

zithouding, je budget en het beoogd aantal

leasemaatschappij Elbuco aan de slag om de

kilometers dat je gaat rijden. En het oog wil ook

aanvraag te beoordelen.

wat natuurlijk. In de leasecollectie van Sparta is
voor iedereen een perfecte fiets te vinden.
Private lease kan iets voor je zijn wanneer je als
privépersoon zorgeloos wilt fietsen zonder dat je in
één keer veel geld kwijt bent aan een elektrische
fiets. Het staat voor rijden op een splinternieuwe
fiets voor een overzichtelijk vast bedrag per maand.
Zo eenvoudig is het. Geen vervelende onverwachte
kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en reparatie.
Alles voor je geregeld, van onderhoud, service en
garantie tot verzekeringen en pechhulp. Gewoon
zorgeloos fietsen dus.

3. BEVESTIG JE CONTRACT

4. HAAL JE FIETS OP

Binnen 2 dagen werkdagen ontvang je het

Zodra de fiets bij je dealer is gearriveerd, spreken

3-jarige leasecontract en de bijbehorende

jullie af wanneer je de fiets komt ophalen.

betalingsmachtiging in je mailbox. Onderteken

Zodra jij met je fiets de winkel verlaat, gaat je

het contract en de machtiging en stuur deze

leasecontract in, gaat je leasecontract in, dan

digitaal retour. Na ontvangst van de getekende

start ook de eerste betaling van het leasebedrag.

documenten, wordt je fiets besteld.

5. ZORGELOOS FIETSEN

6. AAN HET EIND VAN JE CONTRACT

Het genieten is nu begonnen. Na 3 maanden

Drie maanden voor het aflopen van je contract

ontvang je een oproep voor de stelbeurt. Na 12 en

ontvang je een aanbod voor het leasen van een

24 maanden fietsen ontvang je automatisch een

splinternieuwe Sparta fiets. Aan het einde van

oproep per mail voor een onderhoudsbeurt. En is

het contract kun je natuurlijk ook jouw goed

er tussendoor iets versleten of kapot? Neem ook

onderhouden leasefiets voor een aantrekkelijke prijs

dan contact op met je dealer, die zorgt ervoor dat

van je dealer overnemen. Besluit je dat te doen, dan

het gerepareerd wordt. Kostenloos natuurlijk.

krijg je nog 2 jaar gratis garantie op je fiets.

DE (FISCALE)
		VOORDELEN

ZAKELIJKE LEASE
•

Volledige vergoeding werkgever
Zakelijke lease werkt min of meer zoals we de ‘auto
van de zaak’ kennen. De werkgever betaalt het
maandelijkse leasebedrag van de elektrische fiets
van naar keuze van de werknemer. Als gebruiker
betaal jij alleen de bijtelling, voor een fiets is deze
7% van de cataloguswaarde van de fiets. Zo kan
het voordeel oplopen tot wel 80% ten opzichte
van een aankoop. Omdat niet alle werkgevers de
leasekosten kunnen of willen dragen, zijn er ook
varianten denkbaar.

Een fiets leasen kan op verschillende manieren. Lees
er hier kort iets over, wie weet kunnen belastingdienst

•

Gedeelde leasekosten

en/of werkgever financieel iets bijdragen aan jouw

Als werkgever en werknemer kun je afspreken

nieuwe leasefiets.

samen te investeren in de leasefiets. Je betaalt dan
beiden bijvoorbeeld de helft van het maandelijkse
leasebedrag. De werkgever verrekent dat bedrag en de

PRIVATE LEASE

7% bijtelling met het bruto salaris van de werknemer.

Private lease is een vorm van leasen die je als

Op deze manier betaalt de werknemer tot 50% minder

privépersoon aangaat. Je betaalt geen aankoopbedrag

dan wanneer deze de elektrische fiets zou kopen.

voor de elektrische fiets, maar je betaalt elke maand
een vast bedrag. Daarmee is alles voor je geregeld,
van onderhoud, service en garantie tot verzekeringen
en pechhulp. Je weet zeker dat je rijdt op een goed
onderhouden elektrische fiets en je wordt nooit
verrast met onverwachte kosten. Aan het einde van
de leaseperiode heb je de optie tot het overnemen
van de ex-leasefiets. En dan krijg je er nog 2 jaar
gratis garantie op. Je kunt uiteraard ook een nieuwe

•

De werkgever faciliteert via brutoloon
Als werknemer kun je de werkgever ook vragen de
financiële afwikkeling van jouw elektrische fiets af
te wikkelen via de fietsregeling. Dat houdt in dat de
werknemer zowel het leasebedrag als de bijtelling
zelf betaalt, maar omdat dit dan via het bruto
salaris loopt, kost dat netto fors minder.

leasefiets bestellen.

BEN JE ONDERNEMER?
Zowel zelfstandigen als zzp-ers kunnen leasecontract
aangaan met Sparta Lease. Je geniet niet alleen van
de praktische voordelen, financieel is het ook heel
aantrekkelijk. Jouw onderneming investeert alleen in
het leasebedrag en die voer je op als kosten. 7% van de
cataloguswaarde wordt bij je winst of inkomen opgeteld.
Over dat deel betaal je dan ook inkomstenbelasting. Kijk
voor meer informatie op www.sparta.nl/lease of scan de
QR code hieronder:

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of
openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname,
of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Sparta lease is een product van Sparta en leasemaatschappij
Elbuco B.V.
Kijk voor de algemene voorwaarden op Sparta.nl/lease
Uitgave van Sparta, onderdeel van Accell Nederland B.V.

