
De nieuwe Crafter.
De nieuwe dimensie.
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DE NIEUWE 
ŠKODA KODIAQ
IS IN AANTOCHT
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Laatste kans! 15% bijtelling op de 
GTE Connected Series.
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... de beste SEAT monteurs van het land bij ons werken.

... bij ons ruim 200 nieuwe auto’s op voorraad staan.

... Private Lease met scherpe tarieven via onze eigen 
Leasemaatschappij ArenaLease mogelijk is.

... de nieuwbouw van SEAT en VW Bedrijfswagens 
binnenkort start.

... de verkoop van ŠKODA nieuw in Venray plaatsvindt.

In deze wintereditie van onze Autokrant informeren wij 
u graag over actueel nieuws van onze merken en 
service aanbiedingen. Samen met ons team zijn 
we druk onderweg om ons service aanbod voor 
de komende jaren verder uit te breiden. In het 
het voorjaar zullen we onze plannen voor het 
MobilityCenter realiseren. Daarmee blijven 
we steeds in beweging en spelen we 
in op de laatste ontwikkelingen als 
complete mobiliteitspartner.

U bent van harte welkom op een 
van onze locaties!

Roel Clevers, Directeur
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www.autoarena.nl

Werken bij AutoArena?
Welkom als Autotechnicus!
Ter versterking van het technisch team, 
zijn wij op zoek naar een Autotechnicus. Bekijk de vacature op www.autoarena.nl

Alstublieft...
van AutoArena, voor u!

Ontvang bij iedere onderhoudsbeurt een 

gratis winterpakket
Is uw auto al klaar voor de winter? 
Ga met een veilig gevoel op weg 
en kom snel langs in Venlo, Venray, 
Panningen of Boxmeer!

...

...

Ontvang bij iedere onderhoudsbeurt een

OP = OP

KOOPZONDAG 10.00 - 17.00 uur

EINDEJAARSSHOW

18 december

Welkom bij 
AutoArena



* Deze actie is geldig tot en met 31 december 2016. Bijtellingsvoordeel berekent o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series pakketvoordeel. 
De vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten. Brandstofverbruik Ø 1,5 - 1,7 L/100 km, CO2-uitstoot Ø 35 - 37 g/km.

Laatste kans! 
15% bijtelling op de 
GTE Connected Series.

Zowel in sportief als zakelijk opzicht kunt u er de aankomende jaren snel op vooruit gaan. Stapt u namelijk 
vóór het einde van dit jaar in een Passat GTE, Passat Variant GTE of Golf GTE, dan betaalt u 60 maanden lang 
maar 15% bijtelling in plaats van 22%. Bovendien is dit sportieve trio vanaf nu verkrijgbaar als extra scherp 
geprijsde en extra comfortabel uitgeruste Connected Series. Dus wilt ú ook in 5 jaar tijd bijvoorbeeld € 8.000 
besparen op de Passat Variant GTE, profiteer dan snel van deze laatste kans. 

De Golf GTE
Vanaf € 39.155 of € 247 bijtelling p.m.

De Passat GTE
Vanaf € 43.660 of € 275 bijtelling p.m.

De Passat Variant GTE
Vanaf € 45.500 of € 287 bijtelling p.m.

Aluminium spiegelkappen
Originele Volkswagen Golf aluminium spiegelkappen.

Volkswagen allesdragers
Twee aluminium allesdragers met perfecte pasvorm 

en eenvoudig te monteren. 

GTE lederen interieur
Zwart leder met blauw GTE stiksel.

Volkswagen Corvara 16 inch winterset
Complete set voorzien van Continental winterbanden.

voor
€ 895

van
€ 1.195

voor
€ 229

voor
€ 799

voor
€ 1.495

voor
€ 199

Afneembare trekhaak 
Originele Volkswagen Passat trekhaak waarbij de haak 

eenvoudig te demonteren is.

Volkswagen Corvara 17 inch winterset 
Complete set voorzien van Continental winterbanden.

voor
€ 1.795

van
€ 1.999tijdelijk incl.

montage

Lease vóór 1 januari een Volkswagen GTE en bespaar tot € 8.000* op uw bijtelling.

15% 
 bijtelling
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Audi A3 Sportback e-tron 
en Q7 e-tron quattro

Nu nog 5 jaar 15% bijtelling

>  U rijdt de Audi A3 Sportback e-tron 
vanaf € 39.480.

>  U rijdt de Audi Q7 e-tron quattro 
vanaf € 86.560.
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De Audi A3 Sportback e-tron. Wie elektrisch wil rijden zonder beperkingen in het dagelijks 
gebruik, moet zeker kennismaken met de Audi A3 Sportback e-tron. Deze op en top premium middenklasser 
met plug-in hybride-aandrijving combineert de sterke kanten van een elektromotor met de voordelen van een 
verbrandingsmotor. Niet alleen zijn deze motoren samen goed voor maar liefst 150 kW/204 pk, hij sprint 
bovendien in slechts 7,6 seconden naar 100 km/u. Daarnaast trakteert hij u door zijn ultrazuinige prestaties 
op een indrukwekkende gecombineerde actieradius van circa 940 kilometer*. 

Andere voordelen van de Audi A3 Sportback e-tron:
• Tot 50 km elektrisch rijden 
• In 2,5 uur op te laden via een industrieel stopcontact 
• Innovatieve systemen zoals Audi virtual cockpit

Bespaar duizenden euro’s 
Misschien wel het beste nieuws van 2016 is dat u deze Audi A3 Sportback e-tron nu nog 60 maanden lang 
kunt rijden met slechts 15% bijtelling. De enige voorwaarde is dat u hem nog vóór 1 januari 2017 op uw 
naam registreert. Kom dus snel in actie en bespaar duizenden euro’s over de looptijd van uw contract.

U rijdt de Audi A3 Sportback e-tron al vanaf € 39.480 of lease met € 193 netto bijtelling per maand**.

De Audi Q7 e-tron quattro. 
De Audi Q7 e-tron quattro is de eerste TDI plug-in 
hybride met quattro aandrijving ter wereld. Met zijn 
krachtige elektrische aandrijving én 3.0 TDI V6  
levert hij een gecombineerd vermogen van maar  
liefst 275 kW/374 pk. Hierdoor sprint de Audi Q7 
e-tron quattro in slechts zes seconden van 0 naar  
100 km/u, maar verbruikt hij tegelijkertijd nog geen 
twee liter diesel op 100 kilometer. En dat betekent 
onder meer een indrukwekkende actieradius van 
circa 1.400 kilometer*. Dit extreem zuinige karakter 
combineert hij met alle grip, sportiviteit, comfort en 
ruimte die zo kenmerkend zijn voor de innovatieve 
Audi Q7 quattro.

Nog meer voordelen van de Audi Q7 e-tron quattro:
•  Opladen in 2,5 uur via een industrieel stopcontact
• Tot 3.500 kg trekgewicht
•  Standaard uitgerust met o.a. diverse assistentie-

systemen, virtual cockpit, MMI navigatie plus met 
MMI touch, Audi connect en LED koplampen

Tot 2022 met 15% bijtelling
De Audi Q7 e-tron quattro is verkrijgbaar vanaf  
€ 86.560. Kiest u dit jaar nog voor de Audi Q7 e-tron 
quattro, dan rijdt u hem nog 60 maanden lang met 
de gunstige 15% bijtelling. Aan u de keuze!

Gemiddeld verbruik 1,6 - 1,9 l/100 km | stroom 114 - 190 Wh/km; gemiddelde CO2-emissie 36 - 50 g/km; energielabel A.*De vermelde actieradius kan variëren door rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, 
buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage, gekozen rijprofiel en topografische omstandigheden. **Netto bijtelling per maand o.b.v. 40,4% inkomstenbelasting.



De nieuwe 
Audi Q2

U rijdt de Launch Edition al vanaf € 42.090

Opnieuw is Audi erin geslaagd om een kalender uit te 
geven waar het hart van menig autoliefhebber sneller 
van gaat kloppen. Hoewel elke individuele plaat een 
Audi topmodel op geheel eigen wijze tot zijn recht 
laat komen, overheerst in alle maanden de dynamiek 
en sportiviteit. De Audi kalender voor 2017 is 
gelimiteerd leverbaar en te bestellen op het royale 
formaat van 60 x 49 cm.
 
Kijk voor meer informatie en bestellen 
via www.audi.nl/shop

Audi aan de muur
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Hij is sportief en elegant. De nieuwe Audi A5 Coupé 
bepaalt opnieuw de norm. Naast een aangescherpt 
design is hij voorzien van een nieuw onderstel, 
krachtige aandrijftechnieken, innovatief infotain-
ment en vernieuwende rijassistentiesystemen. De 
nieuwe A5 Coupé is leverbaar met zuinige, krachtige 
benzine- en dieselmotoren, handgeschakelde 
zesversnellingsbak of 7-traps S tronic automaat. 

U rijdt de nieuwe Audi A5 Coupé al vanaf 
€ 45.210 en als S5 Coupé vanaf € 80.720. 

Launch Edition vanaf € 55.210
De Audi A5 Coupé is ook leverbaar als gelimiteerde, 
rijk uitgeruste 2.0 TFSI S tronic Launch Edition. 
Met bijna € 4.000 voordeel beschikt hij over 
onder meer een Sport- en Pro Line S pakket, 
19 inch lichtmetalen velgen, Audi virtual cockpit, 
MMI navigatie plus, Audi connect diensten, 
Audi sound systeem en lichtpakket. 

De nieuwe Audi A5 Sportback en S5 Sportback
Begin 2017 introduceert Audi ook de nieuwe A5 en 
S5 Sportback. Vanzelfsprekend zijn ook de nieuwe 
A5 en S5 Sportback voorzien van een gemoderni-
seerd design, nieuw onderstel, krachtige motoren
en innovatieve rijassistentiesystemen. Meer weten 
over de nieuwe Audi A5 en S5 Sportback? Neem 
vrijblijvend contact met ons op, we informeren 
u graag. 

Audi Welkomstcheck

De nieuwe 
Audi A5 Coupé 

De nieuwe Audi Q2 staat in de showroom. Een 
auto die in geen enkel hokje te plaatsen is. 
Compact, maar toch ruim, praktisch en hoog 
als een SUV. Tegelijkertijd oogt hij door de laag 
afl opende daklijn bijna als een sportcoupé. 
Naast talloze hightech features, connectiviteit 
van topniveau en nieuwste generatie infotain-
mentsystemen is hij leverbaar met quattro én 
allerlei krachtige, zuinige TFSI- en TDI-motoren.
 
Audi Q2 Launch Edition vanaf € 42.090
Naast diverse sportieve uitvoeringen is de nieuwe 
Audi Q2 tijdelijk ook verkrijgbaar als Launch Edition. 
Deze speciale uitvoering verenigt sportiviteit, 
hightech, comfort en krachtige effi  ciency tot in 
de perfectie. Standaard wordt de Launch Edition 
geleverd in de bijzondere tint Quantum grijs en 
is hij zeer compleet uitgerust met het sportieve 
S-line pakket, LED-koplampen, Ambiente 
lichtpakket, licht- en regensensor, MMI-navigatie, 
parkeerhulp achter en 19 inch lichtmetalen 
velgen. Het sterke karakter wordt ondersteund 
door de 1.4 TFSI met ‘cylinder on demand’. 

U rijdt de Launch Edition al vanaf € 42.090.

#citycar?
#dogwhisperer?
#launchedition

Controle op 34 punten voor slechts € 39
Een Audi occasion gekocht maar niet bij een 
offi  ciële Audi-dealer? Kom bij ons langs voor de 
Audi Welkomstcheck. Voor € 39 controleren 
wij uw nieuwe aanwinst. Zo ontvangt u een 
compleet overzicht van de technische staat van 
uw Audi en krijgt u advies over 
toekomstig onderhoud. 

Tot 31 december 
2016 krijgt 
u bovendien een 
gratis Audi Welcome 
kit t.w.v. € 49! 

Maak dus snel een afspraak 
met onze werkplaats. 
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Tot in de puntjes 
voorbereid

Audi Wintercheck op 
39 punten voor € 19

Om er zeker van te zijn dat uw Audi u veilig door de 
winter brengt, is de wintercheck de ideale voorbereiding. 

Voor € 19 wordt uw Audi op 39 essentiële onderdelen 
gecontroleerd en worden de vloeistoff en bijgevuld. 

Bovendien ontvangt u een gratis fl es de-icer 
voor ijsvrije ramen. 

Maak direct een afspraak op audi.nl/wintercheck.

De tweede generatie van de Audi Q5 zet wederom de 
standaard in het premium SUV segment. Niet alleen 
weet deze SUV te overtuigen met zijn ongeëvenaarde 
comfort, stijl en sportiviteit; het is een karaktervolle 
verschijning die met zijnkrachtige aandrijfl ijn en 
toonaangevende technologieën iedere verwachting 
waarmaakt. Op elk terrein. 

Krachtig uiterlijk
De nieuwe Audi Q5 is gegroeid in alle opzichten. 
Hij oogt krachtig door de Singleframe grille, vlakke 
koplampen, stevige schouderlijn, diff user aan de 
achterzijde met geïntegreerde uitlaten en afl opende 
daklijn die zo kenmerkend is voor de Q-reeks. 

Ruimer en fl exibeler
Ook vanbinnen overtuigt hij. Met meer ruimte en 
gebruiksgemak. Handige opbergmogelijkheden, 
verstelmogelijkheden van de achterbank, variabele
laadvloer en gemakkelijk inladen door voetsensor-
bediening van de achterklep, maken de nieuwe 
Audi Q5 ook in praktisch opzicht uniek. 

Hightech assistentie
Niet alleen debuteert de Audi virtual cockpit met
optionele head-up display nu ook in de nieuwe 
Audi Q5. Tevens vindt u diverse nieuwe assistentie-
systemen die de weg wijzen naar autonoom rijden.
Wat dacht u van onder meer een dwarsverkeer-
assistent, afslagassistent, parkeerassistent, 
verkeerstekenherkenning en bergafdaalhulp? 

Vijf motoren en quattro ultra
De Audi Q5 wordt leverbaar met vijf motoren die 
krachtiger én zuiniger zijn dan hun voorgangers. 
Bijna alle Q5-uitvoeringen hebben de nieuwe 
quattro ultra vierwielaandrijving waarbij achter-
wielaandrijving alleen wordt ingeschakeld als 
het nodig is. Zo bent u altijd klaar voor nieuwe 
uitdagingen op vrijwel elke ondergrond. 

De Audi Q5 wordt begin 2017 bij ons in de 
showroom verwacht. 

Audi Wielen Service
Met de Audi Wielen Service wisselt u uw zomerbanden gemakkelijk om voor winterbanden. Én heeft u 
zelf geen ruimte om uw zomerbanden op te slaan, dan kunt u uw banden laten opslaan in ons zogeheten 
bandenhotel. Daarnaast wordt uw Audi tijdens deze service gratis gewassen (indien gewenst). 

• Wielenwissel voor slechts € 39 per set
•  Wielenwissel inclusief opslag zomerset voor slechts 

€ 75 per set

Kijk op audi.nl/winter voor meer informatie of maak 
direct een afspraak. 

De nieuwe 
Audi Q5

Gemaakt voor vrijwel elke uitdaging



Uw voordelen op een rij:

Gebruik van originele Volkswagen onderdelen

Gratis APK bij onderhoud

2 jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden

+

+

+

Vaste lage landelijke prijzen

Gratis pechhulp in Europa

Alle service onder één dak

+

+

+

Krachtig en opvallend
De nieuwe up! met nieuwe zuinige en toch krachtige 
1.0-liter turbomotor is een opvallende verschijning. 
Niet alleen door z’n stoere en herkenbare ontwerp, 
maar ook door de vele stylingmogelijkheden. Natuurlijk 
is zijn interieur minstens zo belangrijk als de buitenkant. 
Vandaar dat er naast de nodige technische snufjes ook 
een uitgebreide keuze is in kleuren en afwerking. 

Ruim en innovatief
Bovendien is de nieuwe up! lekker ruim vanbinnen omdat 
elke vierkante centimeter optimaal benut is. Dat hij 
helemaal van deze tijd is laat de gratis VW-app zien
waarmee u al uw favoriete Spotify tracks kunt beluisteren 
via de autospeakers en ’maps & more’ navigatie kunt 
gebruiken via het scherm van de smartphone. En omdat 

Nu bij ons in de showroom 
De nieuwe 
kleurrijke up!
Handzaam in de stad én een kilometervreter 
op de snelweg. Dat is de nieuwe up! Eén van 
de ruimste, veiligste en vooral leukste auto’s 
in z’n klasse. En - ook prettig - met een hoge 
restwaarde. The only way is up!

de app ook uw handschrift herkent, is een bestemming 
of telefoonnummer snel gevonden! 

Al vanaf € 209 per maand 
Benieuwd? Kom snel kennismaken bij ons in de 
showroom. U rijdt de nieuwe up! al vanaf € 11.371 of 
vanaf € 209 met Private Lease. 

Controle op 
12 essentiële punten:

 Accu 
 Airconditioning 
 Banden 
 Deuren 
 Koelsysteem 
 Motorolie 
 Remschijven
 Ruitenwisser/sproeiers
 Uitlaatsysteem
 Verlichting
 Verwarming
 Voorruit

Volkswagen 
Wintercheck

Economy Service.
Voordelig onderhoud voor Volkswagens die al wat langer meegaan.

Golf
onderhouds-
service voor

€ 215

Polo 
onderhouds-
service voor

€ 175

Ouder worden heeft ook aantrekkelijke kanten. Is uw Volkswagen 
vijf jaar of ouder, dan komt hij in aanmerking voor Economy Service. 
U profiteert in dat geval van onderhoud tegen vaste lage prijzen en 
20% korting op Economy onderdelen bij reparatie. Misschien wel 
het allermooiste is dat u voor 100% kunt rekenen op de kwaliteit en 
service van Volkswagen. En dat Economy Service even voorspelbaar 
is als een Volkswagen zelf, blijkt uit uw prijsopgaaf vooraf zónder 
verrassingen achteraf!
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-  Inclusief vloeistoffen 
bijvullen

-  Inclusief gratis 
winterpakket (op = op)

€ 19,95



Volkswagen Bedrijfswagens introduceert een op alle 
fronten nieuwe Crafter. Zo is hij naast een compleet 
nieuw designconcept voorzien van een nieuwe reeks 
EU6-motoren voor indrukwekkende prestaties tegen 
de laagste verbruikscijfers en emissiewaarden in het 
segment. Ook op gebied van innovatie loopt hij voorop. 
Mede dankzij een elektromechanisch stuursysteem dat 
voor het eerst in deze klasse wordt toegepast, biedt de 
Crafter keuze uit talrijke actieve rijassistentiesystemen 
voor optimale veiligheid. 

Voor iedereen een ideale Crafter
Dat hij ook kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, 
laat zijn exterieur- en interieurafwerking zien met een 
robuustheid en verfijning die op dit niveau nog niet 
eerder beschikbaar waren. Of dit alles nog niet genoeg 
is, wordt hij afhankelijk van de gekozen carrosserie 
geleverd in drie lengteversies en voor de gesloten 
uitvoeringen in drie hoogtevarianten. Zo is er voor 
iedereen de juiste combinatie van motor, transmissie, 
aandrijving, lengte en hoogte.

De nieuwe 
Crafter.
De nieuwe 
dimensie.

Veel waar voor uw geld.

Optimale connectiviteit.

De beste laadruimte.

Breedste aanbod aandrijflijnen.

De ultieme werkplaats.

De beste zekeringsmogelijkheden.

Ideaal voor stadsverkeer dankzij vele assistentie- en veiligheidssystemen.

Praktischer, zuiniger en innovatiever dan ooit.

De nieuwe Crafter is 
International 
Van of the 
Year 2017

Nog voordat de nieuwe Crafter zijn intrede heeft 
gedaan in de Nederlandse showrooms, is hij al 
uitgeroepen tot International Van of the Year. 
Zijn innovatieve design, bijzondere gebruiksvrien-
delijkheid in de stad, de meer dan 15 beschikbare 
assistentiesystemen én een zeer uitgebreide 
motorenkeuze, overtuigden een vakjury uit 24 landen. 

Eind 2016 start de voorverkoop, vanaf het voorjaar 
2017 staat de nieuwe Crafter in de showroom.

2017
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Onbegrensd off-road. Temperamentvol op het asfalt. 
De nieuwe Amarok heeft alles wat u verwacht van een 
exclusieve premium pick-up: een stoer design, een 
robuuste constructie én een nieuwe indrukwekkend 
krachtige 3.0 L TDI V6-motor. De nieuwe Amarok is 
bovendien de enige auto met de unieke combinatie van 
een comfortabele 8-traps automaat en permanente of 
inschakelbare 4MOTION vierwielaandrijving. Standaard 
is hij uitgerust met de modernste technieken om 
hem zo schoon, zuinig en veilig mogelijk te maken én 
de nieuwste media- en navigatiesystemen voor een 
optimale premium beleving. 

D e  p r e m i u m  V 6  p i c k - u p .

De nieuwe Amarok.



ZORGELOOS RIJDEN VOOR EEN GUNSTIG 
PRIVATE LEASE TARIEF 

Geniet van elke dag in uw eigen SEAT Mii 5-deurs. Een compact 
en elegant design met verrassend veel ruimte binnenin. Met 
vijf deuren maakt u het zichzelf gemakkelijk, ongeacht uw 
bestemming en zonder in te leveren op de stijlvolle look. 
Met de verschillende kleurenopties en accessoires kunt 
u hem precies die uitstraling geven die bij ú past. 

Met SEAT Private Lease is de SEAT Mii er al vanaf 
€ 199 per maand all-in. Dit auto-abonnement 
bestaat uit een vast laag bedrag per maand 
waar alles in zit. Verzekeringen, reparaties en 
onderhoud zorgen dus niet meer voor 
fi nanciële verrassingen. 

SEAT Mii

OP EN TOP GENIETEN 
MET EEN SCHERP 

PRIVATE LEASE TARIEF

De SEAT Leon is de ultieme 5-deurs vol 
temperament en kracht. Mooi en stijlvol 

van buiten, sterk en innovatief van binnen. 
Voeg hier de dynamische wegligging, zuinige 

prestaties en state-of-the-art technologie aan toe, 
en uw ultieme rijervaring is compleet. Oftewel, 

alles wat u zoekt in een auto, vindt u in de SEAT Leon. 

Telt u hier ook nog de extra voordelige brandstofdeal 
én gunstige Private lease tarieven bij op, dan is het nu 

wel heel aantrekkelijk om in te stappen. De SEAT Leon is 
als Private lease vanaf € 339 per maand all-in beschikbaar! 

     GRATIS BRANDSTOF 
   RIJDT WEL ZO LEKKER
NU TIJDELIJK BIJ SEAT 
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Of u nu de voorkeur geeft aan de compacte SEAT Mii of de 
ruime en stijlvolle SEAT Leon, tot en met 31 december 
2016 krijgt u naast een voordelig Private lease tarief 
ook nog een gratis brandstofpas ter waarde van € 650 
op een nieuwe Mii en zelfs € 700 op een nieuwe SEAT 
Leon. Met dit tegoed kunt u dus heel veel zorgeloze 
kilometers afl eggen. Zorg dus dat u er snel bij bent, 
want dit is het ideale moment om over te stappen.

SEAT LEON

OOK PRIVATE LEASE V.A.

€ 199
GRATIS BRANDSTOF
RIJDT WEL ZO LEKKER
(t.w.v. € 650)

De actie gratis brandstofpas bestaat uit een brandstofpas van Travelcard, geldig in Nederland, ter waarde van € 650 inclusief BTW op de SEAT Mii en € 700 inclusief BTW op de SEAT Leon. De brandstofpas wordt verstrekt bij een 
nieuwe SEAT Private Lease overeenkomst voor een nieuwe SEAT Mii en SEAT Leon die voldoen aan de actievoorwaarden. De actie is geldig tot en met 31 december 2016. Actie is ook geldig bij aanschaf van genoemd model, zonder 
Private Lease overeenkomst. Volledige voorwaarden op www.seat.nl. De actieprijzen gelden voor de SEAT Mii 1.0 Ecomotive 44kW/60pk Reference 3-deurs en SEAT Leon 1.0 EcoTSI 85kW/115pk Reference 5-deurs. De actieprijzen 
worden onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door SEAT Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoond tarief 
is o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de 
tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Aanbod geldig tot en met 31 december 2016. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.

OOK PRIVATE LEASE V.A.

€ 339
GRATIS BRANDSTOF

RIJDT WEL ZO LEKKER
(t.w.v. € 700)



VOOR IEDEREEN DIE 
VEILIG DE WINTER 
DOOR WIL KOMEN

Met het oog op de wintermaanden kunt u niet kritisch 
genoeg zijn op de veiligheid van uw auto. Laat u 
daarom binnenkort niet verrassen door verraderlijk 
natte en gladde wegen of door startproblemen in de 
vrieskou en zorg dat uw SEAT volledig winterklaar is. 

WINTERCHECK, WINTERBANDEN EN COMPLETE SETS 
Met SEAT weet u zeker dat u voordelig de winter 
doorkomt. Zo hebben we naast veel korting op 
winterbanden en complete wintersets ook een 
uitgebreide SEAT Wintercheck waarbij we uw SEAT 
controleren op 26 essentiële punten. Daarnaast vullen 
we ook meteen uw olie-, koel- en ruitenwisservloeistof 
bij. Voor deze service betaalt u slechts € 19,95. En 
laat u direct uw zomerbanden wisselen voor een set 
veilige winterbanden, dan is zo’n Wintercheck zelfs 
helemaal gratis! 

VOORDELIGE NAVIGATIE-UPDATE 
Ook wanneer u afreist richting de sneeuw is het 
verstandig om voor vertrek even langs te komen. 
Niet alleen voor de Wintercheck of een set veilige 
winterbanden, maar ook voor een update van uw 
navigatiesysteem. Dan weet u tenminste zeker dat 
u straks zónder omwegen uw bestemming bereikt. 
Wel zo relaxed!

WINTERCHECK OP
26 PUNTEN NU € 19,95

INCL. GRATIS SEAT CARE PAKKET EN 
        BIJVULLEN VAN VLOEISTOFFEN

            UPDATE NAAR DE MEEST 
ACTUELE NAVIGATIEKAARTEN

NU VOOR MAAR € 99VAN € 199

      VEEL VOORDEEL OP 
   WINTERBANDEN EN 
COMPLETE WINTERSETS

DE NIEUWE 
SEAT ATECA

IEDERE DAG ALS 
NOOIT TEVOREN

SEAT introduceert zijn eerste SUV. En wat voor 
een. De nieuwe SEAT Ateca is de sportieveling 
onder de SUV’s. Met zijn zuinige, krachtige 
motoren en op sportiviteit afgestemde 
onderstel levert hij rijprestaties die in deze 
klasse de nieuwe standaard vormen. 

UNIEK EN BUITENGEWOON INNOVATIEF
Naast een herkenbaar SEAT design met toch 
een geheel eigen identiteit, onderscheidt de 
Ateca zich verder in deze klasse door een 
riant aanbod nieuwe assistentiesystemen en 
innovaties. Voorbeelden zijn een topview 
camera, een elektrische achterklep met 
voetbediening, fi le-assistent die tijdens 
fi lerijden het stuur, de rem en het gaspedaal 
overneemt, dodehoekdetectie en het draadloos 
opladen van mobiele telefoons. 

KOM SNEL KENNISMAKEN
De nieuwe SEAT Ateca is niet alleen de perfecte 
auto in de stedelijke jungle maar ook ver 
daarbuiten. Iedere dag is als nooit tevoren als u 
eenmaal het nieuwe perspectief van de SEAT 
Ateca hebt ervaren. Kom snel naar de showroom 
voor een uitgebreide kennismaking. 

*  Genoemd bijtellingsbedrag betreft de netto bijtelling 
per maand, gebaseerd op het inkomstenbelastingtarief 
van 40,4%.

9

Leverbaar vanaf € 26.685
Bijtelling € 218 per maand*
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Private lease, privé lease of particulier leasen: allemaal termen voor onbezorgd privé in een nieuwe auto rijden voor
een vast bedrag per maand. Met Private Lease kunnen particulieren, werknemers, zzp-ers of AOW’ers profiteren van
leasen tegen een aantrekkelijk vast maandbedrag.

Private Lease betekent zorgeloos rijden. Alle kosten zijn inbegrepen:
• Alles in één maandbedrag
• Geen onverwachte kosten
• Geen aanbetaling, dus inruil oude auto = cash in the pocket!
• Nieuwste model, nieuwste technieken
• Onderhoud en service zijn inbegrepen
• Geen wegenbelasting

• Bandenservice
• Internationale pechhulp
• Zelf uitvoering en opties kiezen
•  Na afloop levert u de auto weer in en kiest u een nieuw model. 

Zo rijdt u altijd in een nieuwe auto.

Kortom, u regelt de brandstof en wij de rest.

Wat is Private Lease?

De Private Lease (actie)prijs wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v.
private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken i.v.m. provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse 
opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Aanbod geldig tot en met 31 december 2016, zolang de voorraad strekt. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.

ŠKODA Fabia Combi
Vanaf € 279 p.m.

ŠKODA Fabia
Vanaf € 269 p.m.

ŠKODA Citigo
Vanaf € 199 p.m.

Audi A4
Vanaf € 479 p.m.

Audi Q3
Vanaf € 505 p.m.

Audi A1
Vanaf € 289 p.m.

De Private Lease (actie)prijs wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Getoonde tarieven zijn o.b.v.

SEAT LEON
Vanaf € 339 p.m.

SEAT IBIZA
Vanaf € 249 p.m.

SEAT MII
Vanaf € 199 p.m.

Volkswagen Golf
Vanaf € 359 p.m.

Volkswagen Polo
Vanaf € 279 p.m.

Volkswagen up!
Vanaf € 209 p.m.



Omdat de gezelligste maand vaak ook de drukste
is, gaat ŠKODA u een handje helpen. Laat u dit jaar 
een ŠKODA Wintercheck uitvoeren op 26 belangrijke 
punten, dan krijgt een voucher van € 20 korting op 
uw volgende onderhoud of op accessoires. Mooi 
meegenomen, voor maar € 10. We wensen u een 
heerlijke decembermaand.

ÉN ÉN

ÉN-ÉN-ÉN VOORDEEL
OP DE OCTAVIA

ŠKODA Wintercheck 
€ 10. Inclusief kortings-
voucher ter waarde 
van € 20.

Zaterdag zijn we gewend aan én-én-én. Want we moeten én naar de supermarkt én het voetbalveld én 
naar de bouwmarkt én nog even langs oma. Daarom maakt ŠKODA het u gemakkelijk en rijdt u tijdelijk de 
ŠKODA Octavia ook met én-én-én voordeel. Want er zitten én lichtmetalen velgen op én een DSG automaat 
én een panoramadak.

De nieuwe ŠKODA KODIAQ is niet zomaar een nieuwe auto, 
het is een compleet nieuw design voor ŠKODA. Met zijn hoogte 
van bijna 1,7 meter én lengte van maar liefst 4,7 meter stijgt de 
KODIAQ boven de meeste auto’s uit. En dat is maar goed ook, 
want de KODIAQ is met zijn aantrekkelijke, functionele design 
een auto die beslist gezien moet worden. 

Een fraai, innovatief en ruim interieur
Laat u verrassen door het fraai vormgegeven interieur voorzien
van de nieuwste infotainmentsystemen en connectiviteits-
oplossingen waarmee hij altijd online is. Hoe ruim hij is, bewijst 
de enorme bagageruimte van 720 liter die de grootste in zijn 
klasse is. En een primeur voor ŠKODA: de KODIAQ is naar wens 
leverbaar met derde zitrij! 

Veilig, zuinig, krachtig
De KODIAQ biedt keuze uit allerlei zuinige, krachtige TDI’s en TSI’s.
In combinatie met een DSG-automaat en vierwielaandrijving 
mogen deze TDI-motoren tot wel 2,5 ton trekken. Dat hij naast
krachtig ook nog veilig is, laten de talrijke rijassistentiesystemen zien 
die men vooral kent uit de hogere klasse.

Nog even geduld…
De KODIAQ staat nog niet in de showroom. De verwachting is 
dat hij begin 2017 in onze showroom te bewonderen is. Tot die tijd 
bent u van harte welkom voor meer informatie! 

Octavia Business vanaf € 176 
bijtelling per maand

ÉN ÉN

Octavia Business vanaf € 176 
bijtelling per maand

DE NIEUWE

ŠKODA KODIAQ
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IS IN AANTOCHT 

Omdat de gezelligste maand vaak ook de drukste



Venlo - Venray

Venlo, Celsiusweg 5. Tel. 077 - 320 30 40
Venray, Keizersveld 85. Tel. 0478 - 55 13 00
Panningen, J.F. Kennedylaan. 20. Tel. 077 - 306 06 66
Boxmeer, Handelstraat 9. Tel. 0485 - 52 16 40

www.schadenetvenlo.nl   -  www.schadenetvenray.nl

Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo
Tel. 077-382 01 95

Servicevestiging
Keizersveld 85, Venray
Tel. 0478-58 88 81

Voor een zorgeloze schadeafwikkeling!

• Gecerti� ceerd hersteller voor 
Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA

• Gecontracteerd door uw 
verzekering- en leasemaatschappij

• Alle merken personen- en 
lichte bedrijfsauto’s

Volkswagen, Audi, SEAT en ŠKODA

Wij hebben eenvacature1e Autospuiter

ArenaRent
Celsiusweg 5, 5928 PR Venlo
tel. 077-320 30 41 www.arenarent.nl

Particulier en 
zakelijke verhuur
250 personenauto’s en 50 bedrijfswagens

EINDEJAARSSHOW
VENLO - VENRAY

T/M 31 DECEMBER

VENLO - VENRAYVENLO - VENRAYVENLO - VENRAYVENLO - VENRAY

KOOPZONDAG
KOOPZONDAG

18 DECEMBER 10.00 - 17.00 UUR

Brandstofverbruik Ø 3,4 - 6 l/100 km (1L op 16,6 - 29,4 km); CO2-uitstoot Ø: 88 - 130 g/km. 
Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn verkoopprijzen inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en meeruitvoeringen bevatten. Aanbiedingen zijn geldig zolang 
de voorraad strekt. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. 
Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

 180 OCCASIONS OP HET

 180 OCCASIONS OP HET

ARENA OCCASIONPARK IN VENLO

EXTRA SCHERPE PRIJZEN

EXTRA SCHERPE PRIJZEN

4 JAAR GARANTIE OP EEN NIEUWE AUTO

ArenaLease,
leasemaatschappij voor alle merken

- één aanspreekpunt
- totale mobiliteit onder één dak
- specialisten uit de regio
- concurrerende tarieven
- fl exibiliteit
- totale wagenparkbeheer

De gemakken van deze
universele leasemaatschappij:

www.arenalease.nl

Vanaf
4% bijtelling

- één aanspreekpunt
- totale mobiliteit onder één dak
- specialisten uit de regio
- concurrerende tarieven

- totale wagenparkbeheer

De gemakken van deze
universele leasemaatschappij:

4% bijtelling

BEKIJK HET AANBOD OP

BEKIJK HET AANBOD OP

WWW.AUTOARENA.NL

tel. 077-320 30 41 www.arenarent.nl

-uitstoot Ø: 88 - 130 g/km. 
Alle vermelde consumentenadviesprijzen zijn verkoopprijzen inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid en meeruitvoeringen bevatten. Aanbiedingen zijn geldig zolang 

25% korting 

op particuliere verhuur 

of gratis upgrade 

zakelijke verhuur
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