
  

 

BMW PHEV Stockwagens 2020 
BMW 330e (G20)2.0i 184pk/cv 4p Aut. (Ref #11) 
 

Buitenkleur: C10 Mediterranblau 

Binnenkleur: MAH7 Leder Vernasca Schwarz  stitching/ schwarz 

CO2 uitstoot NEDC 2.0: 37 gr 

Fiscale aftrekbaarheid: 100% 

Indicatie bruto VAA/jaar:  1956,58 EUR 

Nettoprijs van de wagen (excl BTW): 38178,51 EUR 

 

In onderstaande tabel vindt u de huurprijzen voor deze wagen, gebaseerd op de aangegeven 
looptijd/jaarlijkse km’s (*) 

  Huurprijs excl BTW/maand (*) 

Looptijd in 
maanden 20.000km/jaar 25.000km/jaar 30.000km/jaar 35.000km/jaar 40.000km/jaar 

36 € 950 € 970 € 995 € 1.020 € 1.045 
48 € 935 € 955 € 980 € 1.005 € 1.030 

 
(*) Alle vermelde tarieven zijn excl BTW en excl brandstof/elektriciteit. Geldig in België tot 
uitputting van de voorraad. Aanbod geldig in full service contracten op 36 of 48m. Incl: 
onderhoud/herstellingen, verzekering (BA, casco met vrijstelling 2,2%, 
bestuurdersverzekering & rechtsbijstand), zomer-en winterbanden (onbeperkt bij normale 
slijtage), vervangwagen Cat A vanaf 24u immobilisatie, BIV en jaarlijkse rijtaks, Eneco 
smartcable & Eneco laadkaart.  Contacteer uw gebruikelijke contactpersoon bij Alphabet 
indien u interesse heeft voor deze wagen. Bent u nog geen klant bij Alphabet? Onze collega’s 
helpen u graag verder: presales@alphabet.be of 03/459.58.00. 
Disclaimer: 

Deze informatie wordt u bezorgd door Alphabet op basis van haar ervaring als operationele leasingmaatschappij. Alphabet streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel enige garantie te kunnen 
bieden. De verstrekte informatie dient louter als referentie en algemene richtlijn en mag niet beschouwd worden als een professioneel, financieel, fiscaal of juridisch advies. Alphabet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van 
beslissingen genomen op basis van deze informatie. De vermelde CO2-emissie betreft de waarde zoals op dit ogenblik gekend door Alphabet. Door de nieuwe WLTP testprocedure, die rekening houdt met optionele uitrustingen en strengere 
testvoorwaarden toepast, kunnen de CO2-waarden wijzigen. De CO2-waarde komt slechts definitief vast te staan op het moment van inschrijving van het Leasevoertuig. Eventuele wijzigingen van de CO2-waarde kunnen onder meer een impact hebben op 
het leasetarief, CO2-categorie, ecoscore, fiscale aftrekbaarheid, CO2-bijdrage en het voordeel van alle aard. Alphabet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van de gewijzigde CO2-waarde, wijzigingen in de brandstofprijs of 
wijzigingen in (fiscale) wetgeving. 
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Verkoper: Laurent Kelecom Offerte nr.: 50279
Tel.: +32 (0)3 890 50 02 Datum: 27/01/2020
Mobile: Geldig tot: 10/02/2020
E−mail: Laurent.Kelecom@bmw.be

BMW 330e Berline (5X71) (Prijs exclusief BTW in euro) 43.347,11

Technische gegevens 
Cilinderinhoud (cc) 1998
CO2-uitstoot NEDC (g/km) 37
CO2-uitstoot WLTP (g/km) 32

Kleur & Binnenbekleding (Prijs exclusief BTW in euro)
C10 Mediterranblau
MAH7 Leder Vernasca Schwarz met stitching / 

Schwarz
1.723,14

 

Standaard uitrusting (niet exhaustief)
1CB Interne code
1CX XtraBoost
1DE Partikelfilter
205 Automatische versnellingsbak Steptronic
255 Sportstuur
2PA Antidiefstalbouten
2VB Weergave bandendruk
302 Alarmsysteem
465 Neerklapbare achterzetels
4GN Decoratieve lijsten Quarzsilber matt genarbt
4U9 Akoestische voetgangersbescherming
544 Cruise Control
5AQ Active Guard Plus
5DA Desactivatie passagiersairbag
5DC Neerklapbare hoofdsteunen achteraan
6AE BMW Teleservices
6AF Intelligent Emergency Call - eCall
6AK ConnectedDrive Services
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6C4 ConnectedPackage Professional
6U3 BMW Live Cockpit Navigation Professional
7CG Garantie 3 jaar, zonder kilometerbeperking
Z21 Met monogram
ZLD LED Headlights
ZSL Snellaadkabel

Opties (Prijs exclusief BTW in euro)

ZB0 Business Pack 1.082,64
430 Spiegelpakket
7LC Model Advantage
ZT0 Klantvoordeel Pack -227,27

1S5 Alu velgen styling 780 18" (bicolor Orbit Grau) 1.041,32
420 Zonnewerend glas achteraan 371,90
431 Automatisch dimmende binnenspiegel
493 Opbergpakket
494 Verwarmde zetels vooraan 322,31
508 Park Distance Control (PDC) voor-en achteraan
534 Automatische airconditioning met 3 zones
676 HiFi-luidsprekersysteem 297,52
775 Hemelbekleding Anthrazit 256,20
854 Spraakversie Frans
881 Handleiding Frans
ZKS Veiligheidskit

Subtotaal kleur & binnenbekleding en opties (Prijs exclusief BTW in euro) 4.867,76

Prijs wagen met kleur & binnenbekleding, opties en accessoires

Prijs exclusief BTW in euro 48.214,87
Korting -9.536,36
GRATIS OPTIEBUDGET -500,00

Nettoprijs exclusief BTW in euro 38.178,51
BTW 21% in euro 8.017,49

Prijs inclusief BTW in euro 46.196,00
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Individuele afspraken  (Prijs exclusief BTW in euro)
DIV001 Onder voorbehoud van 

beschikbaarheid / voorraad bij uw 
concessiehouder.

Subtotaal individuele afspraken exclusief BTW in euro 0,00
Subtotaal individuele afspraken inclusief BTW in euro 0,00

Totaalprijs inclusief BTW in euro 46.196,00

Vraag uw verdeler meer informatie over BMW Service Inclusive, het onderhoud- en 
herstellingsprogramma voor zorgeloos rijplezier. Een contract van 48 maand en 
60.000km is er al vanaf 36€ per maand (incl. BTW), afhankelijk van het gekozen 
voertuig.

Het op deze offerte afgebeelde voertuig kan van de betrokken configuratie afwijken. Geldig zijn enkel de in 
deze offerte opgenomen uitrustingen.

Verkoper trekt de aandacht van de koper op het risico dat premies, kortingen enz, die op enigerlei wijze door 
één of andere overheid worden toegekend bij, ter gelegenheid of naar aanleiding van onderhavige aankoop 
door koper, mogelijks niet of niet meer zullen worden toegekend op het ogenblik van de levering, van de 
betaling of van de inschrijving van het voertuig. Verkoper en/of invoerder in België wijzen elke 
aansprakelijkheid hiervoor af, en koper ziet af van elke vordering tegen verkoper/invoerder dienaangaande.

Bepalingen inzake privacy

Als dealer verzekeren wij u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’. Als verwerkingsverantwoordelijke 
verwerken wij uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te 
komen, en om te voldoen aan wettelijke en reglementaire eisen. We verwerken gegevens om de kwaliteit van 
onze producten en services continu te verbeteren. We bieden u ook graag gepersonaliseerde en product & 
service gerelateerde marketingcommunicatie aan. Dat doen we slechts mits uw voorafgaande toestemming, 
die u op elk ogenblik kunt intrekken. U kunt altijd vragen om te zien welke gegevens we verwerken, om ze te 
laten verbeteren, verwijderen of exporteren, om verzet aan te tekenen tegen de verwerking of om de 
verwerking te beperken. Wenst u meer informatie, neem dan contact op met uw dealer of raadpleeg het 
privacybeleid op de website van uw dealer.


