FINANSIEL LEASING

handelsbanken.dk/erhverv

Finansiel leasing af person- og varebiler

Få bedre likviditet ved at finansiere din virksomheds biler på en leasingaftale. Virksomheden har
brugsretten over bilen, og leasingydelsen er fuld fradragsberettiget.
Hvad er leasing?

Du kan også vælge at lease bilen på en operationel leasing-

Handelsbanken køber bilen på vegne af virksomheden og

aftale. Her får du ekstra services inkluderet i aftalen og ved

overdrager herefter den fulde brugsret til kunden. Virksom-

aftalens udløb, afleverer du blot bilen tilbage til den forhand-

heden vælger leverandør og forhandler pris, som var det

ler, som du skal have din nye bil fra.

et kontantkøb, eller Handelsbanken kan forhandle priser
og vilkår via vores storkundeaftaler. Bilerne kan både være

Flexleasing

fabriksnye eller brugte.

Ved leasing af firmabiler kan det være en fordel, at
Handelsbanken kun betaler registreringsafgift for den

Fordele ved leasing

periode, som bilen kører på leasingaftalen. Dette medfører

• Bedre likviditet

normalt en lavere leasingydelse. Vi rådgiver om, hvad der er

• Nemt og enkelt at budgettere

mest fordelagtigt for netop den bil, din virksomhed ønsker at

• Mulighed for 100% finansiering
• Leasingydelsen er fuld fradragsberettiget
• Lave etableringsomkostninger
• Intet momsudlæg

lease.
Handelsbanken har stor ekspertise inden for leasing af
person- og varebiler til mange forskellige brancher. Du får
professionel rådgivning og sparring, og vi er altid klar til at
give et uforpligtende tilbud.

Tillægsydelser
Løbetiden tilpasses virksomhedens behov og er som regel

Mere information

fra to til fem år. Løbetiden varierer afhængig af bilens alder,

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til

pris og forventet kørselsbehov. Bruger afholder selv alle

at kontakte din rådgiver i Handelsbanken. Eller du kan finde

driftsomkostninger til service, dæk, forsikring og ejerafgift,

din nærmeste filial på handelsbanken.dk/filialer.

eller de kan tilkøbes som en tillægsydelse til leasingaftalen.
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