Winterbanden
regeling.

Veilig de weg op met winterbanden.
Vision Car Lease vind het belangrijk dat u te allen tijde veilig en
comfortabel in uw auto rijdt. Banden spelen daarin een grote
rol. Dit kunt u realiseren door regelmatig uw bandenspanning
en bandenprofiel te controleren.
Winterbanden hebben een positieve invloed hebben op het
weggedrag en de veiligheid bij een temperatuur beneden 7
graden Celsius. Heeft u al winterbanden in uw contract en wilt u
een afspraak maken voor het wisselen van uw zomer- of
winterbanden dan kunt u dat doen via de website of de Vision
Car Lease Berijders App.
Heeft u nog geen winterbanden in uw contract en heeft u hier
wel interesse in? Wij maken graag een voorstel voor u om
winterbanden voordelig in uw contract op te nemen.

De wettelijke vervangingsnorm van autobanden is 1,6 mm
profiel. In verband met uw veiligheid laat Vision Car Lease ze
vervangen bij een profiel van 2 mm of minder. Voor vervanging
of controle van uw banden kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde
Profile Tyre Center vestiging.
Let op: als de banden voortijdig vervangen worden door
overmatige slijtage, door canvasbreuk of door een inrijding?
Dan zijn de kosten voor rekening van de contractant. Bij een
lekke band bent u als berijder zelf verantwoordelijk voor het
verwisselen van het reservewiel. Heeft u geen reservewiel?
Neem dan contact op met de Vision Car Lease alarmcentrale
via 026-3553344 (24 uur per dag bereikbaar vanuit binnen- en
buitenland).
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€ 15,00 excl. BTW/maand voor velgdiameter t/m 15''
€ 17,50 excl. BTW/maand voor velgdiameter 16''
€ 25,00 excl. BTW/maand voor velgdiameter 17''
€ 30,00 excl. BTW/maand voor velgdiameter 18''
Voor prijzen van andere velgdiameters, banden met
noodloopeigenschappen (run flat) en voor prijzen van
bestelwagens kunt u contact opnemen met Vision Car Lease.
Afdeling Operations
040-2089286
info@visioncarlease.com

De winterbanden worden betrokken bij Profile Tyre Centre.
Zie voor de dichtstbijzijnde vestiging www.profile.nl.
De winterbandenregeling kan worden aangegaan bij ingang
van de lease-overeenkomst. Er is sprake van één set
winterbanden gedurende de looptijd van het contract.
U kunt ook kiezen voor tussentijdse levering van
winterbanden. Dan zal de maandtermijn met terugwerkende
kracht worden verhoogd met het juiste bedrag.
Opslag en wisselen van banden vindt plaats bij Profile Tyre
Centre.
De winter - zomerwissel vindt plaats in de maand oktober.
De zomer - winterwissel vindt plaats in de maand maart.
Vision Car Lease bepaalt het merk van de winterbanden.
De winterbanden blijven na eventuele overname van de auto
eigendom van Vision Car Lease.
Indien aan het eind van de leaseperiode bandenwissel
noodzakelijk is en een van de sets banden is versleten, dan zal
de auto het contract uitdienen met de nog goede set banden
(zomer of winter).

