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Super Deals

Het jaar is alweer voorbij gevlogen... 2019 is een feit! En wat brengt het nieuwe jaar ons? Ja hoor, je 
raadt het goed. De salonacties zijn er weer! Ook dit jaar heeft Alphabet enkele mooie promoties voor u 

klaar staan. Ontdek ze hieronder en maak snel je bestelling!

Op zoek naar een bestelwagen?

Op alle bestellingen in het kader van  
operationele leasing geniet u nu van  
volgende segmentkortingen:

B1 € 500
B2 & KO € 750
B3 & PI € 1000

Voordelige tarieven bij AlphaRent !

Als vlootbeheerder heeft u soms tijdelijk een 
wagen nodig. Onze kortetermijnverhuur heeft 
met haar ruime aanbod en vele formules steeds 
de meest passende oplossing voor u klaar. Bij elke 
bestelling in het kader van operationele leasing, 
genieten uw bestuurders van een aanloopwagen 
met aantrekkelijke tarieven. Contacteer uw  
Mobility Consultant voor meer informatie.

Modellen in de kijker Profiteer van exclusieve kortingen* op volgende modellen.

€ 2000 korting**

Ranger

€ 1750 korting**

Transit Custom

Acties geldig op bestellingen geplaatst van 01/01/2019 tem 28/02/2019. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw. De afbeeldingen zijn niet  
contractueel bindend. Geldig in België. Acties niet geldig op cafetariaplannen en voor klanten die een bijzonder kortingsstatuut genieten.  
Contacteer uw gebruikelijke contactpersoon bij Alphabet voor de speciefieke voorwaarden.

*Kortingen op alle motorisaties en carrosserietypes. Niet cumuleerbaar met segmentkortingen. 
**2 gratis antidiefstalsloten.



€ 2750 korting € 3000 korting**

Boxer (segment KO)

Acties geldig op bestellingen geplaatst van 01/01/2019 tem 28/02/2019. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw. De afbeeldingen zijn niet  
contractueel bindend. Geldig in België. Acties niet geldig op cafetariaplannen en voor klanten die een bijzonder kortingsstatuut genieten.  
Contacteer uw gebruikelijke contactpersoon bij Alphabet voor de speciefieke voorwaarden.

€ 2100 korting** € 1300 korting**

Citan Combo

€ 2250 korting € 2500 korting**

Master (segment KO)

€ 2250 korting € 2250 korting**

Trafic (segment KO) Trafic (segment B2)

Boxer (segment B3)

Master (segment B3)


