
KOOP EEN TRIUMPH  
EN BETAAL PER MAAND

Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Santander Consumer Finance Benelux B.V. 
Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de showroom. 
Santander Consumer Finance Benelux B.V. en uw dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of 
het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
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Street Twin € 10.700 € 2.258 € 8,442 € 6.313 7,99% 7,99% € 107 36 € 10.165

 triumphmotorcycles.nlOfficial TriumphTriumph Motorcycles #fortheride

BLOM MOTOREN LEUSDEN    
GOEDHART MOTOREN BODEGRAVEN    
MOTORCENTRUM EIBERGEN EIBERGEN    
MOTORCENTRUM RIJEN RIJEN    
MOTORCENTRUM BRUURS NOORD-SCHARWOUDE    
MOTOPORT DEN BOSCH ‘S HERTOGENBOSCH    
MOTOPORT GOES GOES    
ROKE MOTORS MIJDRECHT    
TRIUMPH MOTORCYCLES GRONINGEN GRONINGEN

DE VOORDELEN OP EEN RIJ: 
• Aantrekkelijk vast maandbedrag
• Direct af te sluiten bij uw Triumph dealer
• Transparante voorwaarden
• Boetevrij inlossen

ER NOG NIET UIT?
Bent u er nog niet helemaal uit en wilt u extra 
informatie over een Triumph financieren? Uw Triumph 
dealer zet graag de mogelijkheden voor u op een 
rij of kijk op www.triumphmotorcycles.nl voor meer 
informatie.
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TRIUMPH TRISTAR IN 3 EENVOUDIGE 
STAPPEN 
1. Heeft u de Triumph motorfiets van 
uw dromen gevonden?  
U bepaalt of u gebruik wilt maken 
van een aanbetaling of inruil en 
doet samen met uw dealer een 
financieringsaanvraag.

2. Gedurende uw contract lost u een 
deel van de aankoopprijs af in door u 
gekozen looptijd van bijvoorbeeld 36 
maanden tegen een vaste rente.

3. Na afloop van uw contract betaalt 
u de overgebleven slottermijn. U kunt 
er ook voor kiezen om uw Triumph 
in te ruilen voor een nieuwe. Als 
de inruilwaarde hoger ligt dan de 
slottermijn, dan brengt uw dealer de 
meerwaarde in mindering op de prijs 
van uw volgende Triumph motorfiets.

ZORGELOOS EN DIRECT OP PAD
MET TRIUMPH TRISTAR
Files behoren tot het verleden, 
altijd een parkeerplaats en de 
mooiste en meest avontuurlijke 
ritten waar dan ook. Wat het ook 
is dat u zo aanspreekt aan Triumph 
en motorrijden… Dat gevoel wilt u 
vasthouden. Ook als het gaat om de 
financiën rondom uw trots. 
Wij maken het mogelijk.

Triumph Tristar is een 
financieringsaanbod van 
Santander Consumer Finance 
Benelux B.V. voor nieuwe 
Triumph motorfietsen. 
De naam zegt het al: gemak 
in drie eenvoudige stappen.

Triumph Tristar voor onbezorgd en 
direct rijgenot. Met Triumph Tristar 
kunt u, zowel zakelijk als privé, een 
Triumph motorfiets naar keuze gaan 
rijden zonder daarvoor uw spaartegoed 
aan te spreken. 

Met Triumph Tristar financiert u uw 
motorfiets in gemakkelijke maandelijkse 
termijnen zonder randvoorwaarden. 
U weet vooraf waar u aan toe bent. 
Zo kunt u volledig genieten van uw 
motorfiets. 

WAAROM TRIUMPH TRISTAR? 
Simpel. Omdat wij uw Triumph 
motorfiets door-en-door kennen. 
En door de exclusieve samenwerking 
met de Triumph dealerorganisatie 
kunnen wij u niet alleen interessante 
tarieven bieden, maar vooral ook 
gunstige voorwaarden. Want, of 
het nu gaat om financiering of om 
onderhoud, reparatie of schadeherstel. 
Uw Triumph dealer is altijd het 
centrale aanspreekpunt voor al uw 
vragen. 

MEER WETEN? 
Raadpleeg uw Triumph dealer of 
kijk op triumphmotorcycles.nl. 
Accessoires meefinancieren? 
Als u besluit om uw nieuwe Triumph 
te financieren met het product 
Triumph Tristar, dan kunt u ook 
uw originele Triumph accessoires 
meefinancieren. Vraag uw Triumph 
dealer naar voorwaarden en de 
mogelijkheden.

FOR THE RIDE
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