EIGEN RISICO BIJ INNAME SCHADE NIET DOORBELAST
Gewoon “PRO” geregeld!

Wat krijgt u altijd van ons?

Onbezorgd rijplezier en precies weten waar u aan toe
bent. MHC Mobility zorgt ervoor dat u kunt kiezen uit
ﬂexibele mobiliteitsoplossingen waarbij efﬁciëntie,
betrouwbaarheid en kostenbewustzijn van groot
belang zijn. Het liefst zonder verrassingen achteraf.

Efﬁciënt en duurzaam inzetten wagenpark

Daarom biedt MHC Mobility nu MHC PRO aan. Met
MHC PRO worden eventuele schades aan het einde
van uw leasecontract niet in rekening gebracht. Zo
kunt u ontspannen genieten van uw leaseauto zonder
onverwachte kosten aan het einde van uw leasecontract.

Mobility met onder andere de online manage-

Hoe werkt MHC PRO?
MHC PRO wordt toegepast op uw gehele wagenpark.
Wanneer u de auto aan het einde van het contract
inlevert, wordt de auto wel door MHC Mobility
geschouwd. Constateren wij schade? Dan wordt dit niet
doorberekend. Zijn er al actieve contracten? Dan worden
de voertuigen eerst geschouwd, bestaande schades
vallen buiten het MHC PRO contract. Daarna vallen ook
de bestaande leaseauto’s uiteraard onder MHC PRO.

10% marge op het jaarkilometrage;
Gratis herstel van band- en ruitschade (tenzij
vervanging noodzakelijk is);
Gratis toegang tot My Fleet Manager van MHC
mentrapportage;
Twee vaste contactpersonen.

Standaard in het tarief
Alle voordelen van Full Operational Lease, waaronder:
Houderschapsbelasting;
Reparaties, onderhoud en vervanging van banden;
24/7 pechhulp in Europa;
WA- en Cascodekking via MHC Mobility;
Personen ongevallen en inzittendenverzekering
(poi);

Uw voordeeltarief
MHC PRO is al mogelijk vanaf €10,- euro per maand
per voertuig. MHC PRO is alleen van toepassing op
voertuigen die via MHC Mobility zijn verzekerd.

Ga voor MHC Compleet
Wilt u naast MHC PRO ook optimale ﬂexibiliteit?
Kies dan voor MHC Compleet met het component
MHC PLUS. Met MHC PLUS kunt u tot 40% van uw
wagenpark kosteloos inleveren na 12 maanden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van MHC
PLUS of MHC PRO? Neem gerust contact op. Wij staan
graag voor u klaar met uitgebreid advies of een voorstel
op maat.

