Privatleasing
Vi kender vigtigheden af en god
og ordentlig bil, og gør alt for at
opfylder dine behov og ønsker.
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Privatleasing
Vi ved hvor vigtigt det er at kende sine udgifter, og undgå
uforudsete udgifter. Når du privatleaser kender du din mdr. ydelse
på forhånd. Du har ingen risiko forbundet med, hvad bilen er værd
set ud i fremtiden når du vil sælge den igen.

Ændre udbud, efterspørgsel eller registreringsafgiften sig, har du
ingen risiko forbundet, da du blot skal tilbagelevere bilen efter endt
leasing.
Hos os er vi specialister i at importere biler og det tyske bilmarked
rummer mange gode brugte biler, men for mange er det uoverskueligt at søge brugt bil på det tyske marked og forsøge sig med
bilimport.
Det kan imidlertid godt betale sig at importere bil fra Tyskland. Foruden et langt større udvalg af biler, et væsentlig højere udstyrsniveau findes der mange kvalitetsbiler som ikke findes på det danske
marked.

Privatleasing er også Flexleasing
Flexleasing går ud på, at man kun betaler dansk registreringsafgift i
den periode man ønsker at køre i bilen, og derved undgår man stor
kapitalbinding.
Det er også kaldet leasing på forholdsmæssig afgift. Konkret
betyder det, at du kun betaler det beløb som svarer til ca. 1,5% af
den total beregnede registreringsafgift, i stedet for de 150% man
normalt betaler i registreringsafgift for en dansk bil.

Den typiske fremgangsmåde
1. Find din bil i samarbejde med os og få tilsendt et leasingtilbud, vi
kommer gerne med flere forslag.

2. Underskriv tilbuddet og send det til os.
3. Med dine data (NEM ID) sørger vi for godkendelse af
leasingansøgningen hos Finansieringsselskabet.

4. Vi bestiller bilen.
Bilen ankommer hos os typisk indenfor 14-18 arbejdsdage.

5. Efter mekanisk og kosmetisk gennemgang får du bilen
udleveret.

Mens du har leasingbilen:
Du er forpligtet til at afholde service og vedligehold. Dog kan
du altid tilvælge en komplet serviceaftale, med eller uden dæk,
gennem os.
Grøn ejerafgift bliver du automatisk opkrævet fra SKAT.
Forsikring afholdes som var det din egen bil.

Når leasingaftalen slutter:
Du får automatisk besked omkring udløb.
Bilen tilbageleveres til Bilforum Import og skal være rengjort inde
og ude, samt være i almindelig stand set i forhold til dens alder og
kørte kilometer. Husk at aflevere service- og instruktionsbogen
samt alle nøglerne til bilen.

HUSK: Vi står altid klar med en dialog omkring salg af bilen til dig,
evt. forlængelse af leasingaftalen og etablering af en ny
leasingaftale.

Der er mange fordele ved
at vælge privatleasing!
Kom meget gerne ind og få en uforpligtende snak
med os, eller kontakt os så hjælper vi med
god rådgivning.

Se mere om vores biler,
leasingaftaler mm. på vores hjemmeside
www.bilforum.as
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