Allmänna villkor Leaseonline AB
1. Villkor vid Avtal Om Underhållsservice
OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive
biltillverkares servicerekommendationer. Om Fordonet ej sköts enligt anvisningarna kan Leasetagaren komma
att debiteras extra kostnader.
Leasetagarens skyldigheter och serviceavtalets tillämplighet
För att Leasetagaren skall vara berättigad till underhållsservice enligt Avtalet gäller följande:
1. Faktura på fastställd Månadsavgift enligt Avtalet utfärdas en gång per månad och skickas till den av
Leasetagaren uppgivna adressen.
2. Leasetagaren skall betala Månadsavgiften på det sätt som framgår av varje faktura.
3. Om Leasetagaren inte betalar fakturorna i enlighet med vad som föreskrivs ovan, belastas obetalda
fakturabelopp efter ett påminnelsebrev med en dröjsmålsränta om 1,5% per månad.
4. Det åligger Leasetagaren att omedelbart underrätta Leaseonline om adressändring.
5. Leasetagaren ansvarar för skötsel och underhåll av fordonet i enlighet med instruktioner i fordonets
instruktionsbok.
6. Leasetagaren kan enbart lämna in bilen för service och reparationer till levererande Återförsäljare
eller annan auktoriserad märkesverkstad som anvisas av Leaseonline.
7. Vid varje service- eller reparationstillfälle skall Leasetagaren uppvisa bevis på gällande Avtal.
8. Vid händelse av mekaniska eller elektriska fel eller skador skall Leasetagaren underrätta
Återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad som anvisas av denne därom inom tio (10) dagar från
det att felet upptäcktes.

Reparationer och service i utlandet
- Reparation och service av bilen utomlands skall betalas av Leasetagaren själv.
- Ersättning för reparationer som faller under bestämmelser för garantier lämnade av Fordonets
tillverkare skall hanteras av tillverkaren via återförsäljarnätverket för respektive bilmärke.

2. Villkor vid Avtal Om Hjulförvaring/hjulbyte (tillvalsbeställning)
Avtalet berättigar mot uppvisande av Avtalet Leasetagaren till skifte av hjul vår och höst samt
förvaring av hjul för Fordonet med bestämmelser och begränsningar enligt nedan.
Leaseonline samarbetar med företagen Däckia eller Vianor för hantering av hjulen till Fordonet. Däckia/
Vianor tar kontakt med Leasetagaren och beslutar i samråd med denne om hanteringen av hjulen till
Fordonet. Så här går det till:
Vid leverans av Fordonet sommartid:
- Vinterhjulen färdigställs och Leasetagaren informeras om var hjulen kommer att förvaras inför
skiftet på hösten.
- Kallelse till säsongsskifte skickas direkt till Leasetagaren.
- Skifte genomförs på hösten varpå de avmonterade sommarhjulen tas till säsongsförvaring.
Vid leverans av Fordonet vintertid:
- Efter att bilens leveransdag bekräftats färdigställs vinterhjulen och transporteras till Återförsäljaren.
- Leasetagaren informeras om att hjulen är levererade till Återförsäljaren, och Däckia/Vianor
stämmer av med Leasetagaren kring förvaring av sommarhjulen.
- Återförsäljaren monterar vinterhjulen innan Fordonet levereras till föraren.
- Sommarhjulen hämtas av Däckia/Vianor från Återförsäljaren och transporteras till avtalad Däckia/
Vianor-verkstad som förvarar dessa till nästa skiftestillfälle.
- Leasetagaren får en bekräftelse på vilken Däckia/Vianor-verkstad som förvarar hjulen.

Däckslitage
Normalt sett beräknas Fordonets däck hålla under Leasetagarens avtalade leasingperiod / körsträcka.
Om däcken utsätts för onormalt slitage (exempelvis p.g.a. aggressiv körning, upprepade rivstarter etc.)
så kan Leasetagaren själv få betala kostnaden för att byta däck

Angående däcktrycksövervakning (TPMS)
Vad är TPMS?
TPMS är en förkortning för Tyre Pressure Monitoring System , eller däcktrycksövervakning
TPMS är ett inbyggt övervakningssystem för däcktrycket hos fordon med automatisk och direkt
indikering av tryckförlust på ett eller flera däck när problemet inträffar. Visas som en varning i displayen.
Inget krav på däcktrycksövervakningssystem i Sverige
Enligt EU-regler måste nya bilar som tas i bruk efter den 1 november 2014 ha ett
däcktrycksövervakningssystem. Men Sverige har valt att inte införa kravet i de nationella regler som tar
över när fordonet tagits i bruk.
Transportstyrelsen har valt att inte införa kravet på TPMS i de nationella regler som tar över när
fordonet tagits i bruk. Det beror på till stor del på att man uppnår huvudsyftet med TPMS ändå,
eftersom fordonsägare i Sverige skiftar mellan sommar- och vinterhjul två gånger per år. I samband med
bytet kontrolleras även däcktrycket vilket innebär regelbundna kontroller. På så sätt minskar risken för
långvarig körning med för lågt däcktryck med svenska bilar. Det här innebär i praktiken att TPMS som
system kommer vara ett obligatoriskt utifrån EU-krav fram till att bilen tagits i brukt, det vill säga när
bilen registrerats på brukaren första gången. Därefter blir det ett frivilligt system för svenska
fordonsägare. Transportstyrelsen har idag inga regler om att TPMS ska kontrolleras vid exempelvis
kontrollbesiktning.
Fordonsägare kan givetvis välja att behålla systemet och underhålla det så att det fungerar som det var
avsett i EU:s reglering.
Leaseonline har av kostnadsskäl (TPMS kostar ca 1 500 - 2 000 kr per uppsättning hjul) valt att ej
inkludera (TPMS)-sensorer till vinterhjulen i våra privatleasingavtal. Vill du som kund beställa TPMS till
vinterhjulen så tillkommer kostnad för detta.

3. Villkor vid Avtal Om Försäkring
I ditt leasingavtal ingår alltid helförsäkring. För personbilar ingår vagnskadeförsäkring som följer med alla
nya personbilar i 36 månader och som täcker skador på Fordonet som Leasetagaren själv orsakar samt
en delkaskoförsäkring via Länsförsäkringar. I avtalet ingår även tilläggsförsäkring Hyrbil och Allrisk. För
lätta lastbilar där ingen vagnskadeförsäkring ingår från tillverkaren tecknas en separat
vagnskadeförsäkring. Nedan finner du en exemplifierande översikt över de försäkringar som ingår i
Avtalet:
Vagnskadegaranti - ersätter
-

Skador på Fordonet vid en trafikolycka, även om felet är Leasetagarens

Trafikförsäkring - ersätter
- Vid personskador – personskadeskydd
Vid skador på andras egendom – egendomsskydd
Halvförsäkringen - ersätter utöver trafikförsäkringen också
-

Vid brand, åsknedslag eller explosion – brandskydd
Vid stenskott – glasskydd
Vid stöld och inbrott – stöldskydd
Vid bärgning och bogsering – räddningsskydd
Vid behov av anlitande av advokat i samband med tvist – rättsskydd
Vid behov av en psykolog efter en trafikolycka – krisskydd
Skador på motor, startmotor, generator med mera – maskinskadeskydd
Om fel drivmedel tankas i Fordonet – allriskskydd

Tilläggsförsäkring
Tilläggsförsäkringen ingår i Avtalet och ger ett extra bra skydd. Tillägget betalar till exempel:
-

Hyrbil under reparationstiden i upp till fyrtiofem (45) dagar
Sjuttiofem (75) procent av kostnaden för en hyrbil
Kontant ersättning på etthundra (150) kronor per dag istället för hyrbil
Ersättning för skador vid krock med ett djur
Ersättning för skador om någon vandaliserat Fordonet
Självrisken för tilläggsförsäkringen är lägre än om endast helförsäkring eller en vagnskadegaranti
skulle innehas.

Fullständiga försäkringsvillkor finner du via nedanstående länk:
http://leaseonline.se/wp-content/uploads/2018/11/Motorfordonsforsakring_PS600.pdf

Kortfattad information kring gällande självrisker:
Omfattning

Självriskbelopp Personbil

Trafik
Brand/Stöld/Räddning
Glas
Maskinskada
Rättsskydd
Allrisk tilläggsförsäkring
Vagnskada (gäller lätt lastbil)

5 % av Pbb (Pbb = Prisbasbelopp)
5 % av Pbb
5 % av Pbb (vid lagning istället för byte 200 kronor)
5 % av Pbb, Max 12 000 mil eller högst 8 år
20 % av skadekostnaden, dock lägst 5 % av Pbb
Se villkor
5 000 kronor

Om föraren var under 24 år när skadan skedde, gäller trafik- och vagnskadeförsäkringen med extra
självrisk på 5% av Pbb.
Vid skada
I första hand anmäls alla skador online på https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada/374
Alternativt kan man ringa skadeavdelningen på 08-410 637 00 eller maila till
skador@protectorforsakring.se . Efter anmäld skada kommer ni att få en bekräftelse via mail.
Stöldskada skall snarast anmälas tilll polisen, och därefter anmälas till Protector Försäkring enligt ovan
Grönt kort för utlandsresa (Beställ minst två veckor före avresa)
Beställning görs via mail: leaseonline@ankaretforsakring.se
Uppge registreringsnummer samt förarens namn och adress dit kortet ska sändas
Övriga försäkringsfrågor
Kontakta Leasonlines försäkringsförmedlare Ankaret Försäkring & Finans AB via mail:
leaseonline@ankaretforsakring.se
Uppge registreringsnummer som frågan gäller i ert mail

5. Allmänna villkor - finansiell leasing
5.1 OBJEKTETS BRUKANDE
Objektet ägs av leasingbolaget och leasingkunden förvärvar inte på grund av detta avtal någon egen
äganderätt till objektet. Det är vid straffansvar förbjudet för leasingkunden att pantsätta, försälja
eller på annat sätt avhända sig objektet. Leasingkunden får inte heller utan skriftligt medgivande från
leasingbolaget uthyra objektet, överlåta eller på annat sätt förfoga över leasingavtalet. Leasingkunden
åtar sig att väl vårda och hantera objektet enligt anvisningar i instruktions- och serviceboken så att
det inte försämras utöver normal förslitning och skall på egen bekostnad svara för drift, skötsel,
underhåll och reparation av objektet. Leasingkunden skall på eget initiativ utföra kontrollbesiktning
av objektet enligt lag. Kostnaden härför skall betalas av leasingkunden. För färd utanför Norden krävs
leasingbolagets skriftliga medgivande. Objektet får inte användas i tävlingssammanhang. Objektet
som är leasingbolagets egendom får endast brukas av leasingkunden eller för dennes räkning av
person som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare.
5.2 LEASINGAVGIFT, UPPLÄGGNINGSAVGIFT, AVIAVGIFT, LEASINGTID,
FÖRLÄNGNING
Leasingavgiften omfattar objektet med extrautrustning. Leasingavgiften innefattar endast kostnader
för finansiering och beräknad värdeminskning. leasingavgiften ingår inte objektsskatt, kilometerskatt,
avgift för omregistrering, försäkring, service eller reparationer, byte av däck, driv- och smörjmedel,
parkeringsböter, parkeringsavgifter eller andra i samband med objektets brukande uppkommande
kostnader.
Leasingkunden är skyldig att direkt till respektive uppbördsmyndighet betala de skatter och pålagor
som är förenade med innehav eller brukande av objektet. Leasingavgiften betalas, om inte annat
avtalas, förskottsvis varje betalningsperiod på angiven förfallodag under leasingavtalets löptid. I
leasingavgiften ingår inte mervärdesskatt. Denna betalas av leasingkunden samtidigt med varje
avgiftsbetalning. Om leasingbolaget så kräver skall leasingavgiften betalas via autogiro. Den första
leasingperioden infaller den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av
leasingobjektet, varefter avtalet gäller under avtalad leasingtid (antalet särskilt avtalade
leasingperioder). För tiden från leveransdagen till tidpunkten då den första leasingperioden börjar
löpa debiteras i förskott en interimsavgift om en trettiondels (1/30) månads leasingavgift per dag.
Om leasingkunden inte före den avtalade leasingtidens utgång skriftligen säger upp detta avtal
förlängs avtalstiden med tolv (12) månader i sänder om inget annat avtalas. Uppläggningsavgift och
aviavgift utgår i enlighet med Leasingbolagets villkor vid varje tillfälle tillämpad debiteringsnorm.
5.3 LEASINGKUNDENS RÄTT TILL UPPSÄGNING
Leasingkunden äger rätt att från och med den tolfte leasingperioden säga upp avtalet till förtida
upphörande, varvid avtalstiden kan sägas upp till upphörande tidigast per den sista dagen i den
leasingperiod som infaller efter kalendermånaden för g jord uppsägning. Inte i något fall upphör dock
avtalet att gälla förrän objektet är sålt och avräkning skett enligt punkt 4 nedan.

5.4 AVRÄKNING
Vid leasingtidens utgång eller efter uppsägning av leasingkunden enligt § 3, skall objektet säljas.
Leasingkunden är skyldig att på egen bekostnad ge leverantör, som leasingbolaget anvisar, möjlighet
till värdering av objektet, vilket skall ske tjugo (20) dagar före den avtalade leasingtidens utgång,
eller, om leasingavtalet upphör att gälla av annan orsak, omedelbart efter uppsägning. Sedan
leverantören fastställt det pris han vill betala skall han skriftligen underrätta leasingkunden och
leasingbolaget om priset. Leasingkunden har därefter tio (10) dagar till sitt förfogande att - om han
så önskar- själv arrangera en försäljning för att få ett högre pris att tillgodoräknas vid avräkningen.
Om leasingkunden inte inom tio (10) dagar efter den dag då leverantörens prismeddelande
dagtecknats anmäler till leasingbolaget att han själv anskaffat en spekulant, varvid uppgift skall
lämnas om dennes namn och det pris denne erbjuder, kommer leasingbolaget sälja objektet till
leverantören för dennes pris. Leasingkunden är därvid skyldig att på egen bekostnad återlämna
objektet till leverantören före leasingtidens utgång. Sådan försäljning kommer också att ske om
spekulant som anmälts av leasingkunden inte fullföljer sitt förvärv inom tio (10) dagar efter det att
leasingkunden anmälde till leasingbolaget att han själv anskaffat en spekulant. Är
Leasingkunden konsument skall han före köpet ha tagit del av konditionstest och trafiksäkerhetstest
avseende objektet. Sådana tester skall inhämtas och bekostas av leasingkunden. Har köpeskillingen
inte kommit leasingbolaget till handa senast tio (10) dagar efter leasingtidens utgång skall
leasingkunden utge ränta på leasingbolagets aktuella restvärde med två (2) procent per månad.
Sedan objektet sålts enligt ovan skall avräkning ske mellan leasingkunden och leasingbolaget.
Leasingkunden skall, exklusive mervärdesskatt,
A tillgodoräknas det pris som leasingbolaget erhållit vid försäljning
B belastas med objektets bokförda restvärde,
C belastas med alla belopp som leasingbolaget har att fordra enligt leasingavtalet.
Om avräkningen visar ett saldo till leasingkundens förmån skall leasingbolaget utbetala hela detta till
leasingkunden. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Om avräkning sker före den avtalade
leasingtidens utgång skall leasingkunden belastas med, förutom leasingavgifter och andra belopp som
är förfallna till betalning, ett belopp motsvarande summan av leasingavgifterna för den återstående
leasingtiden och det restvärde objektet skulle haft vid leasingperiodens utgång, allt diskonterat till
nuvärde enligt en räntesats om 2% vid avräkningstillfället. Gällande mervärdesskatt tillkommer.
Uppstår ett underskott vid avräkningen skall leasingkunden betala detta till leasingbolaget. Ersättning
skall betalas senast sju (7) dagar efter avsänd avräkning.
5.5 DEPOSITION
I samband med leveransen skall leasingkunden vid sådan överenskommelse erlägga deposition.
Deponerat belopp äger leasingbolaget rätt att, till dess leasingförhållandet upphört och slutreglering
skett, behålla som säkerhet för samtliga sina fordringar gentemot leasingkunden. Vid eventuell
återbetalning har leasingkunden inte rätt till ränta på deponerat belopp.

5.6 ÄNDRING AV LEASINGAVGIFTEN
Leasingbolaget får ändra leasingavgiften om:
- leasingbolagets anskaffningspris för objektet skulle bli ett annat än vad som angivits på
förstasidan i detta avtal,
- lagstiftningen ändras, kredit-, penning- eller valutapolitisk åtgärd eller annan
myndighetsåtgärd föranleder härtill,
- det allmänna ränteläget ändras i förhållande till vad som gällde den dag då ränteberäkning
första gången skedde avseende avtalet (basdagen),
- eller om ränteläget på den marknad där leasingbolaget refinansierar sig ändras i förhållande
till ränteläget på basdagen.
5.7 DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH PÅMINNELSEAVGIFT
Dröjsmålsränta utgår med en årlig ränta om två (2) procent per månad beräknad på till betalning
förfallen leasingavgift eller annan ersättning, dock lägst med det belopp leasingbolaget vid var tid
allmänt tillämpar. Dröjsmålsräntan debiteras till ett minimibelopp, för närvarande 45 kronor per
månadsdebitering. Därutöver skall leasingkunden även ersätta leasingbolaget för kostnader för
betalningspåminnelser, inkasso och indrivning samt andra kostnader som är förenade med dröjsmålet.
5.8 FÖRSÄKRINGAR
Leasingkunden skall på egen bekostnad under leasingtiden, med leasingbolaget som förmånstagare,
hålla objektet försäkrat enligt följande:
- Trafikförsäkring,
- Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti inte gäller för objektet eller fr o m att
vagnskadegarantin upphör under leasingtiden,
- Delkaskoförsäkring (dvs brand-, stöld, glas- och maskinförsäkring),
- Försäkring för bilräddning och rättsskyddsförsäkring för förare i trafikmål.
Vid försäkringsfall skall leasingkunden utan dröjsmål upprätta och till vederbörande försäkringsbolag
insända en skadeanmälan och tillställa leasingbolaget en kopia av anmälan. Om objektet skadas eller
förloras och skadan eller förlusten omfattas av utfallande försäkringsersättning skall
ersättningsbelopp - dock ej eventuell ersättning av leasingkunden tecknad avbrottsförsäkring oavkortat tillfalla leasingbolaget, som härutöver är berättigat att av leasingkunden erhålla det
självriskbelopp, som skall avräknas vid reglering av inträffat försäkringsfall. Summan av ersättningsoch självriskbelopp kallas här kompensationsbelopp. Leasingbolaget tillhandahåller inte
ersättningsobjekt vid skada eller förlust.
Delskada: Vid delskada skall leasingbolaget använda kompensationsbeloppet antingen till att
iståndsätta det skadade objektet eller till att utbyta detsamma mot annat likvärdigt objekt.
Leasingbolaget skall emellertid inte vara skyldig att låta objektet undergå reparation eller att anskaffa
annat likvärdigt objekt för en summa överstigande kompensationsbeloppet. Leasingkunden är dock
berättigad att på egen bekostnad låta ombesörja de ytterligare reparationer som han kan finna

erforderliga. Skadefall medför inte befrielse från leasingkundens skyldighet att erlägga leasingavgifter
eller fullgöra övriga förpliktelser enligt detta avtal.
Totalförlust: Är skadan så omfattande att objektet skäligen måste anses totalförstört,
och försäkringsbolaget inte överlåter ersättningsobjekt till leasingkunden, skall leasingkunden till
leasingbolaget erlägga - förutom leasingavgifter och andra belopp som är förfallna till betalning återstående leasingavgifter för den avtalade leasingtiden och det bokförda restvärde objektet skulle
ha haft vid leasingtidens utgång, allt diskonterat till nuvärde enligt gällande diskonto vid
avräkningstillfället.
Gällande mervärdesskatt tillkommer. Leasingkunden skall gottskrivas det belopp som leasingbolaget
erhåller från försäkringsbolaget. Sedan slutreglering sålunda skett, skall leasingkontraktet upphöra att
gälla. Vid såväl delskada som totalförlust gäller, att om skadereglering sker genom att
försäkringsbolaget till leasingkunden överlåter ersättningsobjekt skall leasingavtalet gälla oförändrat
och avse ersättningsobjektet.
5.9 SKADA ORSAKAD AV OBJEKTET
Leasingkunden är ensam ansvarig för skador som objektet kan vålla på person och egendom även vad
avser tredje man, samt skall hålla leasingbolaget helt skadelöst med anledning av krav i dylika
hänseenden. Vad som nu sagts gäller även vid transport av objektet till eller från leasingkunden.
5.10 LEVERANSFÖRSENING SAMT FEL OCH BRIST
Leasingbolaget svarar inte mot leasingkunden för eventuella fel eller brister i objektet eller för
eventuellt försenad leverans. Leasingbolaget svarar inte i något fall för objektets prestanda eller
lämplighet för det ändamål som leasingkunden avser att använda objektet för. Leasingkunden är inte
berättigad att innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller brist i objektet.
Skada på - eller förlust av - objektet befriar inte leasingkunden från hans förpliktelser enligt detta
avtal. Inte heller befriar andra hinder, av vad slag vara må, leasingkunden från detta avtals
förpliktelser. Leasingbolaget skall härvid jämställas med en fristående långivare.
5.11 ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Leasingkunden får inte utan skriftligt medgivande från leasingbolaget överlåta sina rättigheter och
skyldigheter enligt avtalet. Leasingbolaget är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter
och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till objektet.
5.12 UPPSÄGNING AV LEASINGAVTALET, NYTTJANDEFÖRBUD
Leasingbolaget har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och genast avhämta objektet om
någon av följande händelser inträffar:
A leasingkunden är i dröjsmål med erläggande av leasingavgiften eller annan avgift,
B leasingkunden vanvårdar objektet eller vägrar leasingbolaget besiktiga objektet,
C leasingkunden inställer sina betalningar, blir föremål för förfarande enligt lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller försätts i konkurs,

D leasingkundens ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen eller styrelsens sammansättning
enligt säljarens bedömning väsentligen förändras
E leasingkundens rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts,
F leasingkunden i övrigt åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal,
G om objektets värde avsevärt försämrats eller vid förlust av objektet,
H om leasingtagaren inte håller objektet betryggande försäkrat mot sedvanliga risker eller inte
betalar vägtrafikskatt i tid.
Om leasingavtalet sägs upp skall leasingkunden till leasingbolaget betala dels samtliga förfallna
obetalda leasingavgifter, jämte ränta enligt punkt 7, till dess full betalning sker, dels samtliga
kostnader uppkomna i samband med återtagandet av objektet samt dels ersätta leasingbolaget med
anledning av att avtalet sagts upp. Ersättningen skall motsvara leasingavgifterna för resterande
leasingtid, räknat från och med återtagandetidpunkten plus i avtalet angivet restvärde. Avgifterna
och restvärdet skall diskonteras till nuvärde efter en räntesats på 2% vid återtagandet, varefter detta
belopp skall reduceras med erhållet försäljningspris (exkl mervärdesskatt) efter avdrag för
försäljningsomkostnader. Om leasingkunden dröjer utöver tio (10) dagar efter förfallodagen med
erläggande av leasingavgift eller annan betalning som enligt detta avtal åvilar honom skall om
leasingbolaget så påfordrar leasingkundens nyttjanderätt till objektet med omedelbar verkan upphöra
för tiden tills sålunda förfallet belopp till fullo erlagts.
Leasingkunden är under den tid nyttjanderätten bortfaller inte befriad från sina skyldigheter att
avseende objektet såsom skyldigheten att erlägga leasingavgift m m.
5.13 SÄRSKILD ANNULLATIONSAVGIFT
Om leasingkunden med leasingbolagets skriftliga medgivande, annullerar detta avtal under tiden från
och med leasingkundens underskrift av avtalet men innan leverans av objektet skett skall
leasingkunden till leasingbolaget betala hela kostnaden för avvecklingen av leasingbolagets
mellanhavande med leverantören samt en särskild annullationsavgift om två (2) procent av det
avtalade anskaffningspriset, dock lägst 4.000 kr exklusive mervärdesskatt.
5.14 MEDDELANDEN, ADRESSÄNDRING
Leasingkunden skall omedelbart underrätta leasingbolaget om adressändering. Meddelande i brev,
som leasingbolaget sänder till leasingkunden skall anses nått leasingkunden senast på sjunde dagen
efter avsändandet, om brevet sänts till den adress, som är angiven i avtalet eller som eljest är känd för
leasingbolaget. Meddelande som sänts med telex, telefax eller mail skall anses ha nått leasingkunden
omedelbart.
5.15 FORCE MAJEUR
Av punkt 9 ovan framgår att leasingbolaget inte är ansvarig för leveransförsening, fel eller brist. I
övrigt friskriver sig leasingbolaget från ansvar för skada som beror av svensk eller utländsk lag,
förordning eller föreskrift, eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott,
blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller

även om leasingbolaget själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Ersättning från leasingbolaget
betalas inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för indirekt skada eller följdskada.
5.16 TVISTER M M
Tvister rörande detta avtal och dess tillämpning skall avgöras enligt svensk lag och vid
Stockholms tingsrätt
5.17 TILLÄGG ELLER ÄNDRINGAR
För att äga giltighet skall ändringar eller tillägg till detta leasingavtal ske i skriftlig form och
undertecknas av båda parter.
5.18 SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Leasingkunden samtycker till att Leasingbolaget registrerar och lagrar uppgifter som Leasetagaren
lämnat eller lämnar i framtiden eller som följer av Leasingbolagets tjänster till Leasingkunden samt
även att Leasingbolaget inhämtar, registrerar och samkör personuppgifter om Leasingkunden från
andra källor. Ändamålet är att uppgifterna får sammanställas, bearbetas och på annat sätt behandlas
för Leasingbolagets administration och analys av kreditförhållandet och även Leasingbolagets
kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysningsverksamhet. Leasingkunden samtycker även
att uppgifterna får behandlas utomlands och, utan hinder av banksekretess, utlämnas till andra
enheter inom Leasingbolagets verksamhet i Sverige eller utomlands, inom ramen för ändamålet.
Uppgifter får inom ramen för ändamålet utlämnas till Leasingbolagets samarbetspartners i Sverige
och utomlands och samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Leasingkunden samtycker
vidare till att Leasingbolaget, andra enheter inom Leaseingbolagets verksamhet samt Leasingbolagets
samarbetspartners, såväl i Sverige som utomlands, använder, sammanställer och bearbetar
uppgifterna i syfte att erbjuda och marknadsföra sina produkter och tjänster till Leasingkunden, samt
att Leasingbolaget låter andra utvalda företag, i Sverige och utomlands, får del av Leasingkundens
namn- och adressuppgifter för marknadsföringsändamål. Leasingkunden samtycker också till att
uppgifter om Leasingkunden och kreditförhållandet bearbetas och analyseras i syfte att fastställa
lämpliga målgrupper för speciella marknadsföringskampanjer. Uppgifterna får lagras av
Leasingbolaget även efter att kreditförhållandet avslutas för Leasingbolagets nämnda ändamål.
Krediten kan, om kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn, registreras i ett centralt
register.

6. Hantering av personuppgifter samt cookies på Leaseonline.se
Informationen som samlas in om dig används dels för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål, men även
för att förbättra våra produkter och tjänster. Detta gör vi genom att använda informationen på ett
lämpligt sätt.
Informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd.
Personlig information som samlas in kommer enbart att användas för att fullfölja köpeavtal. Annan
användning av kunders personuppgifter kommer inte att ske utan kundens uttryckliga medgivande.
Du har rätt att få veta vilken information som finns lagrad om dig och att kunna korrigera den vid behov
och du har även rätt att kräva att vi inte använder oss av informationen. Vi kommer att göra allt för att
uppfylla dina önskemål. Observera att speciell lagstiftning inom vissa områden, såsom säkerhet och
finans, kan hindra oss från att tillhandahålla viss information.

7. Fakturor och betalning
Du som kund kan för vissa bilmärken komma att få två fakturor att betala varje månad i förskott. En
faktura kommer från finansbolaget och rör själva bilen. Den andra fakturan rör service, hjul/hjulförvaring
samt försäkring och kommer från Leaseonline AB. Fakturorna betalas in via bank- eller postgiro med 30
dagars betalningsvillkor.

8. Leverans
I fall där beställd bil ej kan levereras enligt avtalad leveranstid och detta orsakar olägenhet för
Leasetagaren strävar Leaseonline att i samarbete med levererande bilåterförsäljare erbjuda lämplig
lösning tills full leverans kan ske av beställt fordon.
Kan beställd bil ej levereras inom skälig tid från avtalad leveransdag äger leasetagaren rätt att häva sin
bilbeställning utan kostnad.

9. Fabriksgarantier (Nybilsgaranti) för personbilar
Fabriksgarantier gällande personbilar för olika bilmärken (samtliga märken har 3 års vagnskadegaranti/
vagnskadeförsäkring inkluderad).
För märken med kortare fabriksgaranti än 3 år kan leasetagaren bli tvungen att betala eventuella reparationer
själv under det tredje året. Vad gäller fel på drivlina (motor och växellåda etc.) omfattas de flesta fel av din
försäkrings Maskinskada och elektronikskydd som ingår i ditt avtal med Leaseonline. Försäkringen gäller för
bilar som är högst åtta år gamla eller som har körts längst 120 000 kilometer. Så snart någon av dessa
gränser har uppnåtts upphör skyddet. Genom maskinskadeskyddet får du ersättning för skador som påverkar
bilens funktion, till exempel motor, startmotor, generator, kylsystem och kraftöverföring. Med
elektronikskyddet kan du till exempel få ersättning för skador på säkerhetssystem, komfortsystem och
elektroniska system för kommunikation och information. Försäkringen gäller inte för skador uppkomna under
eller i samband med tävlingskörning. Självrisken är indelad i nivåer efter hur långt bilen har körts. Självrisken
är 3 000 kronor om bilen körts upp till 6 000 mil och 5 000 kronor om bilen körts upp till 10 000 mil.
Garanti från BMW.
2 års nybilsgaranti. Garantierna gäller produktfel och i hela Europa. För Original BMW delar och
tillbehör gäller 2 års garanti utan begränsning av körsträckan.
Garanti från Ford
Garantin innebär att om någon del i bilen behöver repareras eller bytas på grund av ett tillverkningsfel,
kommer delen att repareras eller bytas helt kostnadsfritt av en auktoriserad återförsäljare, oavsett
eventuella ägarbyten under garantiperioden.
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford C-MAX, Grand C-MAX och Ford Kuga: Garanti i 5 år eller upp till
10 000 mil (det som inträffar först).
Nya Ford Mondeo och S-MAX har garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil (det som inträffar först).
Nybilsgarantin gäller i upp till två år efter garantistartdatum, oavsett körsträcka. För att garantin ska
gälla måste bilen servas enligt Fords serviceschema och med Ford Originaldelar, eller delar som
uppfyller Fords krav och specifikationer. Förlängd garanti 5 år är en utökning av den tvåriga
nybilsgarantin. Omfattningen av den förlängda garantin är till större delen samma som för
nybilsgarantin, men några undantag finns. Kontakta din närmsta Fordåterförsäljare för fullständiga
villkor.
Garanti från Mazda
3 års nybilsgaranti - Mazdas nybilsgaranti gäller i tre år eller upp till 10 000 mil.
7 års förlängd garanti - Mazdas förlängda garanti gäller tills bilen blir tio år gammal eller upp till 15 000
mil. Garantin omfattar inte vanliga slitagedelar. För fullständiga villkor se här.

Garanti från Suzuki
3 års nybilsgaranti eller 10 000 mil beroende av vad som först infaller
Garanti från Nissan
Garantin gäller i 3 år eller 10 000 mil (beroende på vad som inträffar först). Nybilsgarantin täcker
installationsarbetet och samtliga delar och komponenter som visar sig ha material- eller tillverkningsfel.
Garanti från Mitsubishi
5 års nybilsgaranti/10 000 mil
Garanti från Peugeot
3 års nybilsgaranti eller 10 000 mil – det som först inträffar.
Garanti från Opel
2 års fabriksgaranti med en obegränsad körsträcka. Garantierna gäller produktfel. För slitagedelar t ex.
bromsdetaljer, kopplingslamell osv. gäller speciella regler. Opel fabriksgaranti gäller i hela Europa. För
Opel Original reservdelar och tillbehör gäller 2 års garanti utan begränsning av körsträckan.
Garanti från Honda
Fabriksgaranti (standard): 3 år / 10 000 mil
Garanti mot ytrost: 3 år, oavsett körsträcka
Garanti mot genomrostning av kaross: 12 år, oavsett körsträcka
Garanti mot genomrostning av avgassystem: 5 år, oavsett körsträcka
Garanti mot genomrostning av chassikomponenter: 10 år, oavsett körsträcka
Garanti för hybridsystem Insight, CR-Z, Jazz: 5 år / 10 000 mil
Garanti från Subaru
3 års Nybilsgaranti (eller 10 000 mil, vilket som inträffar först), 3 års Vagnskadegaranti, 3 års
Vägassistans samt 12 års garanti mot genomrostning. Nybilsgarantin och Vägassistansen gäller i hela
Europa.
Garanti från Seat
3 års Nybilsgaranti (upp till 9 000 mil) samt vägassistans varsomhelst inom EU och angränsande länder.
Garanti från Citroen
3 års nybilsgaranti eller 10 000 mil – det som först inträffar.

10. Fabriksgarantier för transportbilar
Garanti från Ford
Ford Transit Connect, Transit Custom och Ford Transit Courier: garanti i 5 år eller upp till 15 000 mil
(det som inträffar först) som standard. Ford Ranger: 3 års garanti. Övriga modeller har 2 års
nybilsgaranti, utan milbegränsing som standard, med möjligheten att köpa till förlängd garanti.
Nybilsgarantin gäller i upp till två år efter garantistartdatum, oavsett körsträcka. Garantin följer med
även om bilen byter ägare. För att garantin ska gälla måste bilen servas enligt Fords serviceschema och
med Ford Originaldelar, eller delar som uppfyller Fords krav och specifikationer. Förlängd garanti 5 år är
en utökning av den tvååriga nybilsgarantin. Omfattningen av den förlängda garantin är till större delen
samma som för nybilsgarantin, men några undantag finns. Kontakta din närmsta Fordåterförsäljare för
fullständiga villkor.
Garanti från Mercedes
Mercedes garanti för yrkesanvändare, från enmansföretag till stora företag, täcker obegränsade
körsträckor de första två åren. Med serviceavtal ingår en förlängd nybilsgaranti även för år tre.
Garantin täcker också alla ersättningsdelar eller tillbehör som kan bli nödvändiga.
Garanti från Nissan
Tillverkargaranti 5 år / 160 000 km
Garanti från Peugeot
Peugeots nybilsgaranti inklusive Peugeot Assistance gäller i 3 år eller 100.000 km – det som först
inträffar.
Garanti från Opel
2 års fabriksgaranti plus 1 års förlängd garanti som gäller i hela EU. (Den förlängda garantin gäller upp till
90 000 km). För att garantin ska gälla så måste självfallet all Underhållsservice enligt fordonets
servicehäfte vara utförd. Med den 3-åriga garantin kan du känna dig trygg även vid ev utlandstransport
då den gäller hos Opels samtliga Auktoriserade reparatörer inom Europeiska Unionen och i länder som
Norge och Schweiz. Se fordonets garantihäfte för fullständiga villkor.
Garanti från Mitsubishi
5 års nybilsgaranti/10.000 mil
5 års Mitsubishi Assistanspaket (MAP) Läs mer om MAP
12 års garanti mot genomrostning
Garanti från Citroen
3 års nybilsgaranti eller 10 000 mil – det som först inträffar. Lackgaranti 2 år utan milbegränsning.

11. Övriga villkor
Leaseonline förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsterna avseende struktur, omfattning och
funktion. Leaseonline ska meddela Leasetagaren om sådan förändring minst en (1) månad innan
förändringen äger tillämplighet. För det fall förändringen är till nackdel för Leasetagaren har denne rätt
att säga upp Avtalen till upphörande med verkan från och med et att förändringen trätt i kraft. Giltig
uppsägning från Leasetagarens sida med anledning av sådan förändring ska ha kommit Leaseonline
tillhanda före förändringens ikraftträdande.
Avtalen träder i kraft vid det datum då Fordonet kan avhämtas hos Återförsäljaren och gäller för en tid
av [tjugofyra (24)] eller [trettiosex (36)] månader beroende på avtalets avtalade längd. Vid
Leasetagarens dröjsmål med betalning av fakturerad Månadsavgift överstigande fjorton (14) dagar äger
Leaseonline rätt att säga upp Avtalen till omedelbart upphörande.
Leasetagaren har enbart rätt att överlåta Avtalen på annan efter skriftligt samtycke från Leaseonline.
Leaseonline äger dock rätt att, utan samtycke från Leasetagaren, fritt överlåta Avtalen inklusive
tillhörande rättigheter och skyldigheter till tredje man.
Avtalen skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, och tvist i anledning av Avtalen skall slutligt
avgöras vid allmän domstol. Leaseonline följer alltid Allmänna reklamationsnämndens
rekommendationer.
Meddelanden som lämnas till Leasetagaren enligt Avtalen får skickas med e-post till den e-postadress
som anges i Avtalens inledning. Leasetagaren skall utan dröjsmål upplysa Leaseonline om förändringar i
e-postadressen.

Leaseonline Sweden AB, Office Room Alströmergatan 22, 112 47 Stockholm, ● Telefon: 0200 - 210 320 ● E-post: info@Leaseonline.se
● Internet: www.Leaseonline.se

