LEASING-EKSEMPEL
Kunde:
Att.

Bilmodel:
Farve:
Fabriksm. Udstyr:
Efterm. Udstyr:

Bruger:

Betingelser:

Volvo V60 Kinetic VBL D3 man gear
standard
listepris 473.683,00

DKK

370.000

Leasingperiode:
Kilometer i alt:
1. gangs ydelse ekskl. moms

DKK

48 mdr.
100.000
40.000

Leasingafgift

DKK

4.054

Forsikring
Grøn ejerafgift
Total pr. måned ekskl. moms

DKK
DKK
DKK

600
217
4.871

+ Moms
- Momsfradrag

DKK
DKK

1.014
-983

Endnu ikke oplyst

- Ekskl. service, vedligeholdelse og reparationer
-

Vilkår:

Beskatningsgrundlag:

Inkl. Falck-abonnement (Vejhjælp, Transport, Døroplukning, Sygekørsel, Erstatningsbil i DK + Europa)
Ekskl. Erstatningsbil. (Kan tilkøbes for kr. 25,00 pr. måned)
Inkl. forsikring. Selvrisiko ved skade og ansvar DKK 5.000
Inkl. grøn ejerafgift

- Overkilometer afregnes med DKK 0,9 ekskl. moms.
- Øvrige vilkår jf. "Generelle Leasingvilkår".
- Leasingafgiften er beregnet ud fra renteniveauet dags dato og er med forbehold for
pris-, rente- og afgiftsændringer frem til levering.
- Leasingaftalen er med variabel rente og vil blive reguleret månedsvis jf. 'Generelle leasingbetingelser'. First Lease forbeholder
sig retten til at regulere afgiften yderligere, såfremt der sker forsikrings-, afgifts- eller lovmæssige ændringer der påvirker denne.
- First Lease indestår for restværdi.

Månedlig nettoudgift
DKK
4.901
Efter 3 år falder momsfradraget til 50% af ovennævnte sats
Estimeret brændstof forbrug
TCO (total månedlig omkostn.)

DKK
DKK

1.082
5.983

- Etableringsomkostning : DKK 2695 ekskl. moms.
- Panthaverdeklaration : DKK 850.
- Tilbuddet er gældende 8 dage fra dags dato, med forbehold for positiv kreditvurdering.
Andet:

- Leasingtager er bekendt med, at leasingafgiften i dette tilbud er fastsat på baggrund af de nye regler om
registreringsafgift, der forventes vedtaget, jf. lovforslag nr. 94 om ændring af Registreringsafgiftsloven.
Såfremt dette lovforslag ikke måtte blive vedtaget eller vedtages i ændret form, er undertegnede leasingtager
indforstået med, at First Lease er berettiget til at foretage en regulering af leasingafgiften og/eller bilens
beskatningsgrundlag, således at leasingafgiften og/eller beskatningsgrundlaget fastsættes på baggrund af de
regler, som First Lease anskaffelse af bilen endelig reguleres til.

Forsikringsselskab:
Forventet Levering:

tryg
01-01-2013

23-11-2012

Ovenstående tilbud er med forbehold for fejl og mangler.

De er blevet betjent af Johnny Bargholz
E-mail: bargholz@firstlease.dk
Tilbuddet accepteres:

,

Mekoleasing er et samarbejde mellem Mekonomen Autoteknik – ES Motor & First Lease A/S.

Mekonomen Autoteknik – ES Motor
Vallensbækvej 6, 2605 Brøndby
Tlf. 33 21 42 22, www.es-motor.dk

First Lease A/S
Smedeland 22, 2600 Glostrup
Tlf. 82 30 23 24, www.firstlease.dk.

/

