BMW Financial Services

BMW i-Ready productvoorwaarden.
De klant kan zonder voortijdige beëindigingsboete overstappen naar een nieuwe elektrische BMW of
PHEV met een leasecontract bij BMW Financial Services indien is voldaan aan de hieronder vermelde
voorwaarden.
1.

De BMW i-Ready optie is beschikbaar voor alle BMW modellen.

2.

De BMW i-Ready optie is alleen beschikbaar voor nieuwe BMW personenauto’s en is niet mogelijk
i.c.m. MINI personenauto’s of BMW motorfietsen.

3.

De BMW i-Ready optie kan worden toegevoegd aan Operational Lease en Private Lease contracten
van BMW Financial Services met een looptijd van 48 maanden. Langere looptijden zijn niet mogelijk;
korter kan wel (bijvoorbeeld indien de klant veel kilometers rijdt).

4.

Het toevoegen van de BMW i-Ready optie is alleen mogelijk voor de ondertekening van het
contract.

5.

Contractuele vastlegging gebeurt middels een addendum bij het contract dat door de klant
ondertekend dient te worden.

6.

De meerprijs van de BMW i-Ready optie is € 10,- per maand (voor Operational Lease is dat € 10,excl. BTW en voor Private Lease is dat € 10,- incl. BTW).

7.

Tussen 24e en de 48e maand kan de klant overstappen naar een BMW EV of PHEV (alleen nieuwe,
geen gebruikte auto’s).

8.

Het nieuwe (2 ) Operational Lease of Private Lease contract dient een minimale looptijd van 24
e

maanden te hebben, dient direct aansluitend aan het oude (1 ) contract te starten en dient te worden
e

ondergebracht bij BMW Financial Services.
9.

Bij het starten van het 2 Operational of Private Lease contract eindigt de BMW i-Ready optie.
e

10. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal er geen voortijdige beëindigingsboete in
rekening worden gebracht. Als er niet voldaan is aan de voorwaarden zal er een reguliere afrekening
conform de algemene en/of aanvullende voorwaarden plaatsvinden.
11. Meer- en minderkilometers worden afgerekend conform de algemene en/of aanvullende
voorwaarden.
12. Het is niet verplicht de BMW i-Ready optie uit te oefenen; de klant kan er ook voor kiezen de
contractuele looptijd van het initiële leasecontract uit te dienen.
13. Er vindt geen restitutie van de maandelijkse meerprijs van € 10,- plaats als er geen gebruik van de
BMW i-Ready optie wordt gemaakt.
14. De BMW i-Ready optie kan niet aan bestaande contracten worden toegevoegd.
15. Indien een klant zijn 1 contract eerder dan 24 maanden voortijdig wenst te beëindigen, zal er een
e

reguliere afrekening conform de algemene en/of aanvullende voorwaarden plaatsvinden.
16. I.g.v. Private Lease zijn de algemene en aanvullende voorwaarden van het Keurmerk Private Lease
op zowel het 1 als het 2 contract van toepassing.
e

e

17. De dealer brengt een offerte uit via het leasecalculatiesysteem “Financial Assistant” van BMW
Financial Services middels een separaat product “BMW Operational (of Private) Lease i-Ready”.
18. Het aanbod is geldig voor offertes t/m 31 december 2019.
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