PrivatLeasing er en let vej
udenom bekymringer...
Du betaler en fast månedlig ydelse, som inkluderer:
· Brugsret til køretøjet
· Service og vedligeholdelse

Fakta om
Ford PrivatLeasing

Andre fordele:
· Du har ingen tabsrisiko ved salg af bilen
· Du får ingen overraskelser i form af store
værkstedsregninger m.m.
· Du kan få sommer/vinterdæk samt
opbevaring af hjulene
· Du kan vælge brændstofkort med store
rabatter gennem Ford PrivatLeasing v/easyfleet
· Du får mulighed for gunstig forsikring
· Du får mulighed for
24 timers vejhjælp
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Bestilling af bil

Når du sammen med din forhandler har
sammensat bilen, foretager vi en almindelig
kreditvurdering, og sender dig eller forhandleren en leasingaftale. Først når leasingaftalen er
underskrevet og returneret til Ford PrivatLeasing v/easyfleet, regnes ordren for endelig
og bindende.

Levering af den nye bil

Ved forhandleren skal du underskrive en leverancegodkendelse, som bekræfter at bilen er
sådan som du har bestilt den.
Sammen med leveringen af bilen får du udleveret et servicekort, som skal forevises ved
alle reparationer af køretøjet. Læs mere herom
i punktet om Service og vedligeholdelse, samt
punktet om Dæk.

Aftalens længde

Prisen sættes blandt andet ud fra løbetid
og kilometer, og du skal således vælge hvor
mange kilometer per år du regner med at køre,
samt hvilken løbetid du ønsker. Såfremt du
ved aflevering af bilen har kørt flere kilometer
end det aftalte, afregnes disse med satsen
som fremgår af leasingaftalen. Beløbet dækker også ekstraomkostninger til service/vedligeholdelse og evt. dæk.
Hvis der køres færre kilometer i perioden (underkørte kilometer) betales disse til bruger af
Ford PrivatLeasing v/easyfleet.

Service og vedligeholdelse

Aftalen dækker forskriftsmæssig og nødvendig vedligeholdelse i hele perioden. Skader
og slitage som skyldes forkert anvendelse af
køretøjet dækkes ikke.
Service og reparationer på køretøjet skal primært udføres ved den forhandler hvor du får
udleveret bilen, alternativt ved et

andet autoriseret mærkeværksted, og ved
indlevering af bilen forevises det af Ford
PrivatLeasing v/easyfleet udstedte servicekort.

Dæk - tilvalg

Aftalen dækker udskiftning af sommer og
vinterdæk, som følge af almindelig slitage og i
henhold til lovens minimumskrav.
Tillige er opbevaring og ombytning inkluderet.
Udskiftning og ombytning af dæk, kan foretages hos forhandleren.

Brændstof

Der er mulighed for at tilvælge brændstofkort
til aftalen, hvor du får adgang til attraktive
rabatter. Brændstoffet vil blive faktureret sammen med den månedlige ydelse.
På www.easyfleet.dk finder du information
om hvilke brændstofselskaber vi samarbejder
med, og de rabatter vi opnår videreføres til dig.
Rabatten fratrækkes den gældende listepris,
som typisk oplyses på selskabernes hjemmeside. Dersom pumpeprisen lokalt er lavere end
listeprisen fratrukket rabatten, får du naturligvis den laveste pris.
Kortet kan bruges til benzin, diesel, vask og
øvrige bilrelaterede artikler. Kortet er personligt og bruger hæfter for enhver brug af kortet
overfor easyfleet.

Tilbagelevering

Ca. 3 måneder før udløb af leasingaftalen, vil
du modtage et brev som forklarer de muligheder du har for eventuelt at forlænge aftalen,
eller lease en ny bil. Bilen skal afleveres ved
den forhandler, hvor du har fået udleveret bilen
oprindeligt.
Ved afleveringen af bilen, vil den blive gennemgået af en uafhængig taksator, som vil
beskrive bilens tekniske og visuelle tilstand.

Bilen skal afleveres i rengjort stand, og
eventuelt ekstraudstyr og ekstrahjul skal
medbringes.
Ved gennemgangen vil skader som ikke
vurderes som normal slitage, blive beskrevet og fotograferet. Denne rapport danner
grundlag for evt. fakturering af ekstraordinær slitage eller skader.

Opsigelse

Tidligst når der er forløbet 11 måneder kan
aftalen opsiges med 1 måneds
skriftlig varsel.
Indbetalt ekstraordinær leasingydelse
refunderes ikke

Forsikring

Vi har mulighed for at tilbyde attraktive
forsikringstilbud. Forhør nærmere herom
hos din forhandler.

Grøn ejerafgift

Du modtager opkrævningen og betaler
direkte.

