ComfortLease

BETAAL ZOALS JIJ WILT. TRANSPARANT EN BETROUWBAAR

ZEKERHEID & COMFORT

JE VERWARMINGSTOESTEL
FINANCIEREN OP EEN
TRANSPARANTE EN
BETROUWBARE MANIER

De aanschaf van een verwarmingstoestel is vaak een grote investering. Niet iedereen heeft
hier direct geld voor over of beschikbaar. Natuurlijk wil je er wel warm bijzitten. Met ATAG
Comfort Lease is het mogelijk om te genieten van comfortabele warmte, zonder dat je hiervoor
direct hoeft te betalen.
Het bedrag omvat de aanschaf en installatie van een verwarmingstoestel. ATAG Comfort Lease
maakt het mogelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden in maandtermijnen te betalen.

DE 5 STAPPEN VAN COMFORT LEASE
STAP

1

Kies samen met je installateur het verwarmingstoestel dat bij
jouw woonsituatie past

STAP

2

Bel voor een vrijblijvende aanvraag 085-06 67 445 of
vul het online aanvraagformulier in

STAP

3

Binnen enkele minuten hoor je wat jouw mogelijkheden zijn

STAP

4

Vul de gevraagde documenten in en stuur deze retour

STAP

5

Na goedkeuring wordt het verwarmingstoestel geleverd en geïnstalleerd
door de installateur

ATAG COMFORT LEASE & DE VOORDELEN
ATAG Comfort Lease is een betrouwbare, transparante en comfortabele manier van financieren van je
verwarmingstoestel. Het is altijd mogelijk om tussentijds boetevrij extra af te lossen; hoe korter de periode van
aflossen, hoe voordeliger je uit bent.
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ATAG COMFORT LEASE & AANVRAGEN
Heb je vragen of wil je direct vrijblijvend weten of je in aanmerking komt voor het betaalgemak van ATAG?
Bel dan 085-06 67 445 of vul het online aanvraagformulier in op: www.atagverwarming.nl/comfortlease.
We beantwoorden graag je vragen van maandag t/m zaterdag op onderstaande tijdstippen:
•
•
•
•
•
•

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:00 – 18:00 uur
09:00 – 18:00 uur
09:00 – 18:00 uur
09:00 – 21:00 uur
09:00 – 21:00 uur
10:00 – 17:00 uur

Vanzelfsprekend worden je gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.
Op de website www.atagverwarming.nl/comfortlease kan je aan de hand van het rekenschema een idee krijgen wat
je maandbedrag zal worden. Flexibel en transparant.

ATAG COMFORT LEASE & DE SPELREGELS
ATAG Comfort Lease geeft geen advies; je kunt zelf het beste bepalen of de aanbieding bij je past en aansluit bij je
persoonlijke situatie. Geen verrassingen achteraf.
•Aan te vragen voor aankopen vanaf € 250
tot maximaal € 30.000,

• Verschillende looptijden mogelijk – tot 120 maanden waarmee je zelf het maandbedrag bepaalt,

• Boetevrij extra aflossen, zoveel en zo vaak jou uitkomt,

• Een vast maandbedrag en rentetarief tijdens de hele looptijd,

• Direct volledig eigenaar van het verwarmingstoestel,

• Je woont officieel in Nederland,

• Je bent niet ouder dan 73 jaar,

• Je hebt een Nederlandse betaalrekening,

• Je staat niet negatief geregistreerd bij de BKR in Tiel,

• Je hebt een regelmatig inkomen, maar geen
studiefinanciering, werkloosheid- en bijstandsuitkering.

Meer informatie is te vinden op de ATAG Verwarming website – www.atagverwarming.nl/comfortlease

ATAG Comfort Lease
T: 085-0667445

E: lease@atagverwarming.com
www.atagverwarming.nl/comfortlease

8A.09.18.01/09.22 Wijzigingen voorbehouden.

De ATAG installateur:

