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«Initialer» 

 

Vi skal bekræfte, at der pr. 20. december 2010 mellem Nordania Leasing, Bregnerødvej 94, 3460 Birkerød som 

ejer (i det følgende betegnet Nordania) og 

 

 «Brugernavn» CVR-nummer: «SEnummer» 

 «Brugeradresse» 

 «Brugeradresse2» 

 «Postnr»  «By» 

 

 Medarbejder: «Medarbejdernavn» 

(i det følgende betegnet bruger) 
 

er indgået følgende leasingaftale om Nordanias overladelse af brugsretten til nedennævnte bil på følgende betingel-

ser:  
 

I Bil 
 

1 stk. Mærke: Fabriksny «Bilmærke» 

 Stelnr.:    

 Reg.nr.:  

 Indreg. 1. gang:   

 Levering:   

 Leverandør: «Leverandørnavn» 

   «Leverandøradresse» 

   «Leverandøradresse2» 

   «Levpostnr»  «Levby» 

 

II Leasingperiode 

 

Leasingperioden løber fra den 1. i måneden efter bilens levering og xx måneder frem. Såfremt bilen leveres den 1. i 

en måned, løber leasingperioden dog allerede fra denne dag. 

 

Såfremt bilen - hvor denne er en hvidpladebil - er indregistreret i december måned, men leveret i perioden 1. – 11. 

januar, betragtes bilen som leveret den 1. januar og der opkræves leasingafgift for hele måneden. Leasingperioden 

løber i disse tilfælde fra den 1. januar og XX måneder frem. 
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III Leasingafgift 

 

Månedlig leasingafgift inkl. service xx kr. 

   

I alt xx kr. + moms 

 

Leasingafgiften er fast i hele leasingperioden.  

Udgifter m.v. i forbindelse med biladministration betales af bruger efter regning jf. samarbejdsaftale af 

XX.XX.XXXX. 

 

IV Forfaldsdage 

 

Leasingafgiften forfalder hver den  1. i måneden, betalt månedsvis forud. 

 

V Forsikring 

 

Bruger tegner forsikring, jf. Almindelige vilkår § 10. 

    

Leasingaftalens nærmere vilkår fremgår af det følgende: 

 

Maksimumkilometer i alt 

 

Det er aftalt, at bilens samlede kilometerstand ved leasingperiodens udløb maksimalt må være XX km.  

 

Såfremt leasingaftalen ophører før udløb af leasingperioden, foretages en forholdsmæssig opgørelse af det aftalte 

maksimale kilometerforbrug. 

 

For denne leasingaftale er følgende over-/underkilometersatser fastsat pr. kilometer: 

 

Service Overkilometer DKK xx + moms 

 Underkilometer  DKK xx + moms 

Restværdi Overkilometer DKK xx + moms 

 Underkilometer  DKK xx + moms 

 

Afregning foretages i henhold til separat aftale om puljeordning, jf. samarbejdsaftale. 
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Vedligeholdelse, service og brændstof 

 

I overensstemmelse med samarbejdsaftalen omfatter leasingaftalen: 

 

 Landsdækkende service inkl.  

 Standarddæk 

 Vinterhjul 

 

Der henvises endvidere til Almindelige vilkår §5. 

 

Nordania Assistance 

 

Som en integreret del af leasingaftalen etableres aftale om assistance. Nordania Assistance sker i et samarbejde 

med Falck. Eventuelle tillægsydelser i forbindelse med Nordania Assistance er anført under afsnit ”III Leasingaf-

gift”. 

 

Skattemæssig værdi   

 

Bilens skattemæssige værdi andrager xx kr. ekskl. miljøtillæg, p.t. kr. xx. 

 

Om den skattemæssige værdi henvises nærmere til Almindelige vilkår §4, stk. 2. 

 

Momsfradrag 

 

Det oplyses, at momsfradraget pt. udgør xx kr. pr. første hele måned de første 36 måneder efter 1. indregistrerings-

dato. Efter 36 måneder falder momsfradraget til det halve. Momsfradraget kan dog ikke overstige den faktiske 

beregnede moms. 

 

I øvrigt 

 

 Bestemmelser og vilkår som aftalt i samarbejdsaftale mellem parterne er en integreret del af denne leasingaftale. 

Indsigelser til denne aftale, bedes meddelt Nordania straks. 

Denne leasingaftale består af i alt 3 sider og udgør sammen med samarbejdsaftalen aftalegrundlaget mellem parter-

ne. Ændringer til aftalen skal være skriftlige. 

 Nordania Leasing 

 


