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Coronacrisis raakt bedrijfsleven

MisterGreen komt met speciale regeling voor
Tesla Model 3-eigenaren
Amsterdam, 3 april 2020 – De groene Amsterdamse leasemaatschappij
MisterGreen komt ondernemers met een Tesla Model 3 in tijden van de
coronacrisis tegemoet met een opvallende nieuwe oplossing. Dankzij de 'sale &
lease back'-regeling kan een Tesla die volledig in eigendom is, worden verkocht
aan MisterGreen en vervolgens worden teruggeleased. Hierdoor maakt de
ondernemer geld vrij om zijn onderneming door deze crisis te helpen.
Het concept van de nieuwe 'sale & lease back'-regeling is eenvoudig en effectief. Eigenaren van
een Tesla Model 3 kunnen hun auto verkopen en terugleasen bij MisterGreen, waardoor de
ondernemer de liquiditeit verhoogt en er ruimte ontstaat om te investeren in zaken die in deze
crisistijd belangrijker zijn. De ondernemer kan bijvoorbeeld extra investeren in het bedrijf, een
overname financieren of extra geld aflossen bij de bank of investeerder.

Aantrekkelijk full operational leasevoorstel
Er volgt een taxatie en financiële check na het doorgeven van informatie over de uitrusting,
opties, aanschafwaarde, kilometerstand en het kenteken van de Tesla Model 3. Vervolgens
wordt er een aantrekkelijk full operational leasevoorstel voorgelegd aan de ondernemer.

Ondernemer ontlasten
Mark Schreurs, CEO van MisterGreen: "De coronacrisis raakt het gehele bedrijfsleven. Om die
reden hebben wij de speciale 'sale & lease back'-regeling opgezet om de ondernemer in deze
financieel uitdagende tijd te ontlasten. Dankzij deze nieuwe regeling kan de ondernemer hoge
lasten makkelijker dragen, de liquiditeit van het bedrijf verbeteren of werkkapitaal vrijmaken."

Helpen waar dat kan

Schreurs: "We willen de ondernemer graag helpen waar dat kan. Met deze 'sale & lease back'regeling denken we een mooie oplossing te hebben bedacht die op dit moment erg aantrekkelijk
kan zijn voor ondernemers, die zelf een Tesla Model 3 hebben aangeschaft. We verlagen de
lasten voor ze, maar ze kunnen toch blijven genieten van hun Model 3."
Heb je interesse in de 'sale & lease back' oplossing van MisterGreen of ben je op zoek naar meer
informatie? Klik dan hier om je gegevens achter te laten. MisterGreen neemt vervolgens contact
met je op om de opties te bespreken.

OVER MISTERGREEN

MisterGreen rust niet tot het gebruik van fossiele brandstoffen voor mobiliteit de wereld uit is! Om dit te bereiken
zijn we in 2008 gestart met onze missie: de transitie naar duurzame mobiliteit versnellen, door complete en
betrouwbare leasecontracten aan te bieden. Zo verlagen we samen de impact op mens en milieu. Maar er is ook
een economisch voordeel. Elektrisch rijden is namelijk een stuk goedkoper dan op benzine of diesel.
Wat doen we?
We maken elektrisch leasen toegankelijk en transparant. Bij MisterGreen kun je binnen 5 minuten vanaf je
smartphone een nieuwe elektrische leaseauto bestellen. Zo maken wij het afsluiten van een leasecontract een
prettig en overzichtelijk proces waarbij je zelf de controle behoudt. Via de online chat en onze slimme support
omgeving heb je zelfs ‘s avonds en in het weekend toegang de klantenservice. Als klant van MisterGreen kies je
niet alleen voor een elektrische auto, je kiest ook voor een duurzame partner in elektrisch leasen.
Waarom doen we dit?
Het negatieve effect van rijden op fossiele brandstoffen is iedere dag merkbaar. Onze kinderen groeien op in
een wereld die hen vervuild is gegeven. Dit is het resultaat van een groeiende wereldeconomie geleid door grote
energieconcerns als Shell, Exxon Mobil en BP. Samen kunnen wij dit stoppen door massaal over te stappen op
elektrische auto’s. De techniek om te rijden op zonlicht en windenergie is voorhanden, laten we er gebruik van
maken!
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