
    

Gebyrer - Billeasing 
 
Gebyrerne er gældende pr. 1. juli 2015 og er ekskl. moms 

Dokumentgebyrer  

Dokumentgebyr ved etablering af ny leasingaftale                      Beløbet fremgår af leasingaftalen 
Forsikringsadministration herunder eventuel notering af ny 
finansieringsdeklaration. 
 

950,00 kr. pr. aftale 
 
Løbende gebyrer  

Termins-/administrations gebyr ved hver fakturering/opkrævning min. 25,00 kr. pr. måned pr. aftale 

Ekspedition af indbetaling af leasingafgift ved brug af andre end de  anviste 
betalingsmåder. Nordania anvender p.t. FI-kort, LeverandørService 
(erhverv) og BetalingsService (privat). Gebyret opkræves kvartalsvis bagud. 
 

50,00 kr. pr. faktura 

Øvrige gebyrer  
Kopi af aftale 300,00 kr. pr. aftale 
Specificeret oversigt over leasingforpligtelser 1.000,00 kr.  
Dokumentændring, herunder forlængelse, omlægninger m.v. 1.000,00 kr. pr. aftale 
Indhentelse af ny registreringsattest 
 

100,00 kr. +  faktiske 
omkostninger 

Bestilling af 3. nummerplade 100,00 kr. + faktiske 
omkostninger 

Notering af forsikringsskift og/eller ny/ændret finansieringsdeklaration    100,00 kr. + faktiske 
omkostninger 

Bevilget henstand 500,00 kr. pr. aftale 
Rykkerskrivelse 300,00 kr. pr. faktura 
Indhentelse af tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen (Online) 250,00 kr.  
Videre-/omfakturering   150,00 kr. pr. fakturering 
Brugerskifte 2.500,00 kr. pr. aftale + faktiske 

omkostninger 
Øvrige ydelser efter nærmere aftale 1.000,00 kr. pr. time  
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Gebyrer i forbindelse med aflevering af bil  
 
Mangler ved aflevering af bil 
Herunder nøgler, original registreringsattest, 
servicebog, evt. ekstra vinterhjul/sommerhjul, navigation, manglende 
rengøring og andet udstyr 

1.000,00 kr. + faktiske 
omkostninger 

Afmontering af skilteskrift 
Herunder logo, reklame, CVR-nr. m.m. 

1.000,00 kr. + faktiske 
omkostninger 

 
Gebyr ved vurdering af bil / salg af bil 
 
Vurdering af bil, herunder prisfastsættelse ved udtrædelse eller køb 1.000,00 kr. pr. bil 

Salg af bil i kommission  2.000,00 kr. pr. bil  

Annullering af bestilt bil, der endnu ikke er indregistreret 2.000,00 kr. + faktiske 
omkostninger 

 
 
 
 
 
 
 
Note:  Faktiske omkostninger omfatter eventuelle udgifter til offentlige myndigheder f.eks. Motorregisteret 
og/eller eksterne leverandører, f.eks. forsikringsselskaber. Bruger kan ved henvendelse til Nordania få oplyst 
størrelsen af de aktuelle faktiske omkostninger for den pågældende ydelse. 
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