SONY
Imaging Lease

0% rente

Ongekende Full Frame kwaliteit
tegen 0% rente

´Sony´ en de logo´s van Sony zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.
Alle andere logo´s en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Sony Imaging Lease: Betaal in
termĳnen tegen 0% rente

Hoe werkt Sony Imaging Lease:
Stap 1. Productkeuze

Wilt u gebruik maken van de nieuwste
innovatieve camera’s en/of lenzen van
Sony maar wilt u niet in één keer een
groot bedrag betalen? Dan biedt Sony
u nu, in samenwerking met BNP Paribas
Leasing Solutions, de mogelijkheid om
onze Full Frame Camera’s, Professionele
Video Camera’s en Lenzen te financieren
via een huur- of financiële leaseformule
tegen 0% rente: Sony Imaging Lease.
U kunt gebruik maken van Sony Imaging
Lease bij één van onze Sony Professional
Retailers.

Maak een keuze uit één of meerdere van
de geselecteerde producten. Financiering
via de huur- of leaseformule is mogelijk
vanaf een investering van €1.000.

De voordelen van Sony
Imaging Lease:
Met Sony Imaging Lease heeft u altijd de
beschikking over de nieuwste apparatuur
van Sony. U hoeft zich geen zorgen te
maken over de aanschafprijs, u betaalt
namelijk maandelijks een vast bedrag
tegen 0% rente.

Stap 2. Periode
U kunt kiezen uit een financieringsperiode van 24 of 36 maanden.

Stap 3. Huur of Financiële lease
U kunt kiezen tussen een huurformule of
een financiële leaseformule.

Stap 4. Aanvraag
U kunt uw financieringsaanvraag
indienen bij één van onze Sony
Professional Retailers.
Hiervoor heeft u onder meer een geldig
ondernemingsnummer nodig dat
ouder is dan 12 maanden en een geldig
legitimatiebewijs. De door u gekozen
Sony Professional Retailer dient uw
aanvraag ter goedkeuring in bij BNP
Paribas Leasing Solutions. Zodra deze is
goedgekeurd wordt uw aanvraag via uw
Sony Professional Retailer afgehandeld.

Wat is de huurformule:

Wat is Financiële lease:

Wanneer u voor de huurformule kiest dan huurt u de apparatuur van onze partner
BNP Paribas Leasing Solutions. Tijdens de looptijd van de overeenkomst is de
leasemaatschappij eigenaar van de apparatuur. Hierdoor hoeft u de apparatuur
niet op uw balans te vermelden en de huurtermijnen alleen als kosten op te
nemen in uw winst- en verliesrekening.
Na afloop van de overeenkomst en betaling van alle huurtermijnen heeft u de
mogelijkheid om met uw Sony Professional Retailer nieuwe apparatuur uit te
zoeken.

Wanneer u voor Financiële lease kiest kunt u eigenaar worden van de apparatuur
aan het einde van het contract door het lichten van de aankoopoptie.
Via de financiële lease investeert u in de apparatuur en spreidt de betaling over
meerdere jaren. U vermeldt de investering op uw balans en schrijft hier zelf op af.
Na afloop van de overeenkomst en betaling van alle leasetermijnen krijgt u van
BNP Paribas Leasing Solutions de aankoopoptie aangeboden ter waarde van 5%
van de aanschafwaarde. Na betaling van deze aankoopoptie bent u eigenaar van
de apparatuur.

Voorbeeld berekening Huur

Voorbeeld berekening Financiële lease

- investering		
- termijn bij 24 maanden
- termijn bij 36 maanden

€ 3.400,00 (excl. BTW)
€ 141,66 per maand (excl. BTW)
€ 94,44 per maand (excl. BTW)

- investering		
- termijn bij 24 maanden
- termijn bij 36 maanden

€ 3.400,00 (excl. BTW)
€ 141,66 per maand (excl. BTW)
€ 94,44 per maand (excl. BTW)

Daarnaast betaalt u per contract eenmalig €75,00 (excl. BTW) dossierkosten.

Daarnaast betaalt u per contract eenmalig €75,00 (excl. BTW) dossierkosten.

In het kort

In het kort

• 0% rente
• Vaste maandelijkse kosten, vooraf betaalbaar (bij begin van de maand)
• BTW betaalt u over de maandelijkse huurtermijnen
• Iedere twee of drie jaar een nieuwe financiering mogelijkheid waardoor u steeds
gebruik maakt van de allernieuwste Sony apparatuur

• 0% rente
• Vaste maandelijkse kosten, vooraf betaalbaar (bij begin van de maand)
• BTW betaalt u over de maandelijkse huurtermijnen
• Koopoptie van 5% aan het einde van de leasetermijn

Geselecteerde producten voor Sony Imaging Lease:
Alle Sony Full Frame Camera’s
Alle Full Frame Sony G-Master Lenzen
Alle Full Frame Sony G Lenzen
Alle Full Frame Sony Carl Zeiss Lenzen
Alle Full Frame Sony E-mount Lenzen
Eventuele nieuwe modellen die in deze categorieën vallen
Geselecteerde Professionele Video Camera’s
Geselecteerde accessoires

MODEL

Full Frame ALPHA Camera's
E-MOUNT
ILCE7
ILCE7II
ILCE7S
ILCE7SII
ILCE7RII
ILCE7RIII
ILCE9
A-MOUNT
ILCA99II

Full Frame Compact Camera’s

Sony G Full Frame Lenzen E-mount
SEL24105G
SEL1224G
SEL70300G
SEL70200G
SELP28135G
SEL90M28G

Sony G Full Frame Lenzen A-mount
SAL500F40G
SAL300F28G2
SAL35F14G
SAL70300G2
SAL70200G2
SAL70400G2

Carl Zeiss Full Frame Lenzen E-mount
SEL2470Z
SEL35F28Z
SEL55F18Z
SEL1635Z
SEL35F14Z
SEL50F14Z

Accessoires
HVLF60M Flitser
HVLF45RM Flitser
VGC3EM Grip voor ILCE9 en ILCE7RIII
VGC2EM Grip voor A7M2 serie
VGC1EM Grip voor A7 serie
VGC77AM Grip voor A99M2

DSCRX1RII

Full Frame ALPHA Lenzen
Sony GM Full Frame Lenzen E-mount
SEL1635GM
SEL100400GM
SEL100F28GM
SEL2470GM
SEL85F14GM
SEL70200GM
SEL14TC
SEL20TC

Sony Full Frame Lenzen E-mount
SEL85F18
SEL50F18F
SEL50M28
SEL2870
SEL24240
SEL28F20
SEL075UWC
SEL057FEC

Carl Zeiss Full Frame Lenzen A-mount
SAL135F18Z
SAL24F20Z
SAL85F14Z
SAL50F14Z
SAL1635Z2
SAL2470Z2

Professionele Video Camera's
FDR-AX700
PXW-Z90V
PXW-Z150
PXW-X70
PXW-X180
PXW-X160
PXW-X200
PXW-FS5
PXW-FS7
PXW-FS7M2
HXR-NX5R
HXR-NX80
HXR-NX100
HXR-MC2500

Enthousiast geworden? Neem dan contact op met uw Sony Professional Retailer
of kijk op www.sony.be/nl/lease voor meer informatie over de actie, deelnemende
dealers en de producten.

* Wijzigingen onder voorbehoud
* De financieringsactie is niet te combineren met andere lopende acties
* Dit aanbod is onder voorbehoud van kredietacceptatie door BNP Paribas Leasing Solutions.

Game Changer
Verleg de grenzen van fotografie met ´s werelds eerste* full-frame stacked CMOS-sensor.
Een stille sluiter, continu fotograferen met 20 fps en een zoeker zonder black-outs zorgen
ervoor dat u legendarische momenten kunt vastleggen zoals nooit tevoren.
MAAK KENNIS MET DE

VAN SONY

*’s Werelds eerste 35 mm full-frame stacked CMOS-beeldsensor met geïntegreerd geheugen, in april 2017, gebaseerd op onderzoek van Sony.
‘Sony’, ‘ ‘ en de logo’s daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Corporation.
Alle andere logo’s en handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

