OPERATIONEL LEASING

handelsbanken.dk/erhverv

Fleet Services – mere bil for pengene

Med Fleet Service i Handelsbanken leaser du biler på en operationel leasingaftale. Opnå en række
økonomiske fordele, optimér administrationen af bilflåden og få professionel sparring ved indkøb
af nye biler.
Hvad er operationel leasing af biler?

Desuden lettes du for den administrative byrde med bilerne,

Ved operationel leasing af person- og varebiler lejer du bilen

da Handelsbanken håndterer alt det praktiske omkring

i stedet for at eje den. Det betyder, at Handelsbanken tager

bilerne. Leasingydelse, service, vedligeholdelse, dæk og

den fulde risiko for værditab på bilen, og derudover indgår

brændstof faktureres i ét samlet beløb. Det betyder, at det er

omkostningerne til service, vedligeholdelse og dæk i lea-

slut med at kontrollere og bogføre fakturaer fra værksteder

singydelsen. Derved undgår du uforudsete bilomkostninger

og brændstofselskaber.

både ved den daglige drift og ved udskiftning af bilen. Ved
aftalens udløb leverer du blot bilen tilbage til den forhandler,

Ved indkøb af biler rådgiver vi din virksomhed i forbindelse

som du skal have din nye bil fra.

med mærke- og modelvalg. Samtidig opnår du fordelagtige
rabatter via storkundeaftaler.
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at kontakte din rådgiver i Handelsbanken. Eller du kan finde
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din nærmeste filial på handelsbanken.dk/filialer.
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Fordele ved leasing
• L
 avere bilomkostninger grundet periodisk registreringsafgift samt fordelagtige indkøbspriser på biler, dæk,
brændstof og sevice

Forsikring

Vejhjælp

• Alle bilens driftsomkostninger indgår i leasingydelsen

Når du leaser biler på en operationel leasingaftale i

• Nemt og enkelt at budgettere

Handelsbanken, får du flere services inkluderet i aftalen. Du

• Ingen risiko for værditab på bilen

får en fleksibel løsning med mulighed for at få alle mærker

• Ingen kapitalbinding i biler

og modeller af biler, samtidig med at du får gode priser på

• Leasingydelsen er fuld fradragsberettiget

grund af stordriftsfordele.
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