Erhvervsleasing
Vi kender vigtigheden af en god
og ordentlig firmabil, og gør alt for at
opfylde dine behov og ønsker.
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Erhverv
Vi ved hvor vigtigt det er, som virksomhed at kunne stå til
rådighed når det er nødvendigt og samtidig være fleksibel.
Derfor kender vi også vigtigheden af en god og ordentlig
firmabil.

Leasing styrker din virksomhed
Med leasing slipper du bl.a. for at binde store summer i
bilparken, og styrker derfor din likviditet. Denne likviditet
kan så benyttes til at øge væksten eller som ”buffer” ved
sæsonmæssige udsving i omsætningen.
Lad vores ekspertise stå for indkøb af bilen eller skaf den
selv. Vi skaffer både nye og brugte – varebiler og personbiler. Hos os er vi specialister i at importere biler og det tyske
bilmarked giver os derfor et kæmpe ”lager” at benytte.
Grundlæggende findes der to typer af leasing

Operationel
Ved operationel leasing skal bilen tilbageleveres efter endt
leasing. Derfor har du ingen bekymring omkring restværdi.
Samt du kender din omkostning i hele leasingperioden.
Ændre udbud, efterspørgsel eller registreringsafgiften sig,
har du ingen risiko forbundet da du blot skal tilbagelevere
bilen efter endt leasing.

Finansiel
Ved finansiel leasing, indestår du for bilens restværdi ved
udløb af aftalen. Dvs. bilen købes fri til en allerede aftalt pris
i kontrakten. Her hjælper vi selvfølgelig fra start med at få
fastsat en realistisk restværdi.

Uanset hvilken af førnævnte leasingformer I vælger,
findes der underliggende forskellige afgreninger som:
Flexleasing
Flexleasing danner grundlag for mange leasingformer, DU
betaler kun registreringsafgift i den periode bilen benyttes.
Splitleasing
Splitleasing: mulighed for at ”splitte” kontrakten mellem
erhvervs og privat kørsel.
Sæsonleasing
Sæsonleasing er muligheden for at have en aktiv og en
stilstands periode på din drømmebil.
Fuld afgift
Fuld afgift kan typisk svare sig på varebiler hvor der er en
forholdsvis lav registreringsafgift.

Vi hjælper dig med rådgivning
Den typiske fremgangsmåde
1.
2.
3.

4.

Find din bil i samarbejde med os og få tilsendt et
leasingtilbud, vi kommer gerne med flere forslag.
Underskriv tilbuddet og send det til os.
Vi bestiller bilen – bilen ankommer hos os typisk
inden for 14-18 arbejdsdage ved import, en
fabriksny flg. Fabrikantens leveringstid.
Efter mekanisk og kosmetisk gennemgang får du
bilen udleveret.

Når leasingaftalen slutter
•
•
•

•

Du får automatisk besked omkring udløb.
Ved finansiel leasing frikøber I bilen via betalingsoplysningerne i får med udløbsbrevet.
Bilen tilbageleveres til Bilforum Import og skal være
rengjort inde og ude og være i almindelig stand set
i forhold til dens alder og kørte kilometer. Husk at
aflevere service- og instruktionsbogen samt alle
nøglerne til bilen.
Vi står altid klar med en dialog omkring salg af bilen til
dig, evt. forlængelse af leasingaftalen og etablering
af en ny leasingaftale.

VI OPFYLDER
DINE BILDRØMME!
Der er mange fordele ved at vælge en
leasingløsning på dine erhvervsbiler,
fremfor at købe.
Kom meget gerne ind og få en uforpligtende snak
med os, eller kontakt os så hjælper vi med
god rådgivning.
www.bilforum.as
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