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ACTIEVOORWAARDEN PRIVATE LEASE  
Suzuki Vitara en Suzuki S-Cross 

 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke campagne “korting van €20,- per 

maand inclusief BTW op het private lease maandbedrag voor de Suzuki Vitara of de Suzuki S-
Cross”. 
 

2. Deze actie wordt georganiseerd door Suzuki Financial Services (Alcredis Finance B.V.), gevestigd 
aan de Lange Dreef 12, te (4131 NH) Vianen.  
 

3. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, stemt u ermee in dat Suzuki Financial Services of de 
erkende Suzuki dealer contact met u kan opnemen n.a.v. deze actie. 
 

4. De korting ter hoogte van €20,- per maand inclusief BTW is van toepassing op het maandelijkse 
private lease tarief voor alle modellen van de Suzuki S-Cross en Suzuki Vitara en ongeacht de 
looptijd of kilometrage van het private lease contract. 
 

5. De korting op het maandelijkse private lease tarief voor de Suzuki S-Cross en Suzuki Vitara ter 
hoogte van €20,- per maand inclusief BTW geldt niet voor contracten die gesloten worden met 
Fleet & Lease doeleinden.  
 

6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties (en dus ook niet in combinatie met de 
actie “inruilvoordeel van € 1.500 inclusief btw bij aankoop van een Suzuki Vitara of Suzuki S-
Cross”). 
 

7. Deze actie is tijdelijk en geldt alleen voor private lease contracten die zijn afgesloten tussen 1 
januari 2023 tot en met 31 maart 2023 voor de Suzuki S-Cross of de Suzuki Vitara.  
 

8. Kijk voor de toepasselijke voorwaarden en dienstenwijzers op https://www.suzuki.nl/auto/private-
lease/vragen/  

 
9. De leasetarieven op de website van Suzuki zijn per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 

maanden looptijd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, BTW en 
exclusief brandstof. Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, 
looptijd, kilometrage, opties en gewicht. 
 

10. Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op 
de offerte. Toetsing en registratie BKR. Onder voorbehoud van acceptatie  

 
11. De korting op het private lease tarief voor de Suzuki S-Cross en Suzuki Vitara geldt niet in 

combinatie met een zakelijk Operational Lease contract.  
 

12. De Private Lease actie is tijdelijk en geldt alleen voor private lease contracten die zijn 
afgesloten tussen 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 voor de Suzuki S-Cross of de 
Suzuki Vitara. Voor deze leasecontracten geldt de prijs bij aankoop. Dit betekent dat de 
prijs na het sluiten van een leasecontract niet meer zal wijzigen. 
 

13. Afgebeelde Suzuki-modellen kunnen afwijken van het aangeboden model en de 
aangeboden uitvoering in uw persoonlijke aanbod. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten 
worden ontleend.  

 
14. Suzuki Financial Services (Alcredis Finance B.V.) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Suzuki 
Financial Services behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens alleen 
ter beschikking aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van deze actie. De 
persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt 
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ter uitvoering van deze actie en in overeenstemming met de privacywetgeving. Persoonsgegevens 
worden niet aan derde partijen verstrekt voor commerciële doeleinden.  
 

15. De organisator verwerkt de persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden opgegeven 
volgens de volgende privacy verklaring, voor zover deze niet afwijkt van deze actievoorwaarden: 
https://www.alcredis.nl/privacyverklaring/.  
 

16. Vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, waaronder verzoeken tot verbetering, 
aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u via https:// 
https://privacy.louwmangroup.nl/alcredis indienen. 

 
17. Alcredis Finance B.V. behoudt zich het recht voor deze actie op elke door haar gewenst moment te 

beëindigen en zij zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de website 
www.suzuki.nl/actie 

 
18. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact 

opnemen met uw officiële Suzuki dealer.  
 

19. Klachten over deze actie kunnen schriftelijk of per e-mail worden verzonden naar Suzuki Financial 
Services, door een e-mail te sturen naar klachten@alcredis.nl. Klachten worden binnen twee 
weken in behandeling genomen.  
 
 

20. Op de actie (inclusief deze voorwaarden) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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