Vi vil gerne være med til
at holde Danmark kørende
– tal leasing af personbiler til erhverv med os

Bil Leasing eller Bil Leasing Plus?
Anskaffelse af personbiler er forbundet med en større kapitalbinding.
Derfor vælger mange virksomheder at lease biler i stedet for at købe. Så
kan kapitalen i stedet gøre gavn andre steder i virksomheden. Samtidig
er der kun få stiftelsesomkostninger på en leasingaftale i modsætning
til optagelse af lån, hvor tinglysningsomkostningerne ofte er betydelige.
En leasingaftale er en langtidsleje-aftale, typisk på 3 – 5 år. Ofte finansierer vi bilen 100%, og på den måde kan du anskaffe bil helt uden pengebinding.
Du kan vælge mellem to leasing-løsninger:
• Bil Leasing
Med en Bil Leasing aftale har du fuld brugsret til bilen til en fast aftalt
månedlig ydelse.
Du står selv for vedligeholdelse/reparationer, forsikring og de øvrige omkostninger, der er forbundet med at holde bilen kørende. Der er ingen
begrænsninger for, hvor meget du må køre i bilen.
Bilens faktiske værdi ved leasingaftalens udløb er et væsentligt forhold,
som du skal tage højde for inden leasingaftalen underskrives. Du hæfter
nemlig for en aftalt restværdi.
• Bil Leasing Plus
Vælger du Bil Leasing Plus får du fuld budgetsikkerhed. Du kender på
forhånd alle omkostningerne ved at holde bilen kørende. Eksempelvis
skal du ikke tænke på bilens værditab. Ved leasingperiodens udløb leverer du blot bilen tilbage.
Der er mange fordele forbundet med en Bil Leasing Plus aftale. Service,
vedligeholdelse og dæk er med i aftalen. Du får særdeles fordelagtige
rabatter på brændstof, vask m.v. Du vælger selv dit mærkeautoriserede
værksted.
Herudover kan din Bil Leasing Plus aftale sammensættes helt efter dit behov, f.eks. med tilvalg af en fordelagtig forsikringsløsning, vinterhjul m.v.
Med Bil Leasing Plus behøver du ikke at tænke på uforudsete udgifter. De
er en del af din samlede leasing-pakke.

Med en leasingaftale hos os får
du en række fordele
Ingen pengebinding
Ingen tinglysningsafgifter
Fuld fradragsret for leasingydelserne
Momsfradrag efter særlige regler
Ingen hæftelse for restværdi
Service og vedligeholdelse inklusiv
Fuld budgetsikkerhed
Fordelagtig forsikring
Attraktive rabatter på brændstof
Bilvask m.v. med store rabatter
Skadesbehandling
Dæk uden km-begrænsning
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Leasing af alle bilmodeller og -typer
Vi kan tilbyde dig leasingløsninger på alle bilmodeller
og biltyper. Nye og brugte. Vi er ikke bundet af aftaler
til bestemte bilmærker. Den adgang, vi har som stor
indkøber af biler til at opnå betydelige rabatter, kommer naturligvis dig til gode i form af lavere leasingydelser. Samtidig giver det et lavere beskatningsgrundlag,
hvis bilen stilles til privat rådighed for en medarbejder
i virksomheden.
Har du et ønske om en ganske bestemt bil fra en forhandler, du har kontakt med, skal vi nok klare dette
også.
Moms
Når vi som leasingselskab køber en ny bil, kan vi fradrage købsmomsen. Derfor bliver det beløb, vi skal
finansiere noget mindre og derved også de løbende
leasingydelser.
I henhold til momsloven kan virksomheden, der leaser,
fradrage momsen på leasingydelsen – dog max. 25%
af et beregningsgrundlag. I bilens første 3 år udgør
beregningsgrundlaget 2% pr. måned af registreringsafgiften og 1% pr. måned i de følgende år.
Dog skal følgende 2 betingelser være opfyldt:
-	Leasingperioden skal udgøre mere end 6 måneder.
-	Mindst 10% af den årlige kørsel skal være i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser erhvervsmæssigt.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.
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