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Anbefalet af  
”FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing 

- Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber” 
 

Denne aftale er udarbejdet på grundlag af en standardaftale udarbejdet i fællesskab mellem FDM og Finans og 

Leasing i 2010. Aftalen må alene benyttes af Finans og Leasing´s medlemmer. På Finans og Leasings hjemmeside 

http://www.finansogleasing.dk/medlemmer_sortkategorier.aspx findes en oversigt over leasingselskaber som leaser 

biler ud til privatpersoner. 

 

Det er aftalt mellem FDM og Finans og Leasing, at ”Almindelige betingelser for billeasing til private - §§ 1-17” i 

intet tilfælde må ændres af leasinggiver (§ 6, pkt. 1 vil dog være udformet forskelligt afhængig af om 

bindingsperioden efter forbrugeraftaleloven er 6 eller 12 mdr.). Hvad angår resten af aftalen, må leasinggiver alene 

foretage ændringer, såfremt de ikke er til ugunst for leasingtager. Eventuelle ændringer skal være markeret (dog 

ikke leasinggivers individuelle gebyrer, der er anført under gebyroversigten under pkt. C). Bilag 1 om den 

tilknyttede service-/vedligeholdelsesaftale og bilag 2 om præcisering af almindeligt slid og ælde vil på grund af 

leasinggivers underleverandør m.v. være formuleret individuelt men vil dog altid overholde den 

minimumsstandard, der er beskrevet i service-/instruktionsbogen.  

 

Mellem  

 

 Nordania Finans A/S 

 CVR-nr. 78 86 76 12  

 Birkerød Kongevej 25 

 3460  Birkerød 

 Telefonnr. 45 12 12 12 

 nordania@nordania.dk 

 som ejer (i det følgende benævnt leasinggiver) 

og  

 

 Navn 

 CPR-nr 

 Adresse 

 Postnummer 

 (i det følgende benævnt leasingtager) 

 

 er d.d. indgået nedennævnte ”Privatleasingaftale”: 

 

 

 

http://www.finansogleasing.dk/medlemmer_sortkategorier.aspx
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A Den leasede bil 

Mærke:   

Model:   

Stelnr.:  

Reg.nr.:  

Ekstraudstyr og beskaffenhed:  

Årgang:  

Kilometertæller:  

 

Leverandør:   

 

Forventet levering:  

 

B Leasingperioden 

Leasingperioden er aftalt til x måneder beregnet fra den 1. i måneden efter bilens levering. Såfremt bilen 

leveres den 1. i en måned, løber leasingperioden dog allerede fra denne dag. 

 

Ved ophør har leasingtager hverken ret eller pligt til at købe bilen. 

 

Leasingtager har ret til at træde ud af aftalen efter forløbet af 11 [5] måneder med 1 måneds varsel til 

udgangen af en måned. 

 

C Leasingydelserne 

Den ordinære leasingydelse inklusiv service- og vedligeholdelsesaftale samt Nordania Assistance i samarbejde 

med Falck er aftalt til kr. x pr. måned og betales forud hver den 1. i måneden, første gang for den måned, der 

starter efter bilens levering til leasingtager. Samtidig med betaling af første ordinære leasingydelse betales en 

forholdsmæssig ydelse beregnet for perioden fra bilens levering til udløbet af den pågældende måned. Første 

leasingydelse kan således være større end den ordinære leasingydelse. 

 

Ud over den månedlige leasingydelse betaler leasingtager ved denne aftales indgåelse en ekstraordinær 

leasingydelse på kr. x, der betales til leverandøren ved modtagelse af bilen. 

 

Leasingtager accepterer hermed, at leasingydelsen og øvrige betalinger til leasinggiver i medfør af 

privatleasingaftalen sker ved automatisk betaling via BetalingsService. Leasingtager tilmelder betalinger til 

BetalingsService via netbank ved modtagelse af første faktura. 
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Gebyrer: 

 

Stiftelsesomkostninger m.v.: 

 

Dokumentgebyr       kr. x 

Forsikringsadministration, herunder tegning af tillægsforsikring for den dækning, som 

en finansieringsdeklaration ville give, såfremt der ikke noteres finansieringsdeklaration kr. x 

Stiftelsesomkostninger i alt       kr. x 

Disse stiftelsesomkostninger tillægges bilens anskaffelsessum og betales over leasingperioden som en del af den 

ordinære leasingydelse.   

Disse stiftelsesomkostninger betales af leasingtager efter opkrævning fra leasinggiver. 

 

I den aftalte løbetid betales der således samlet set kr. x til leasinggiver jf. dog § 4, nr. 2, hvortil kan komme 

ekstra variable udgifter for eksempel ved overkørte kilometer. Øvrige udgifter for eksempel grøn ejerafgift og 

forsikring, brændstof og øvrige forbrugsstoffer, reservedele/sliddele, i det omfang de ikke er omfattet af 

serviceaftalen og/eller reklamationsret/garanti, er ikke indeholdt i leasingydelsen og skal betales af leasingtager 

ved siden af. 

 

Leasingydelsen kan dog indeholde betaling for forsikring, såfremt leasingtager har valgt den af leasinggiver 

udbudte forsikring. 

 

Herudover er leasinggiver berettiget til at kræve betaling af følgende gebyrer, hvis omstændighederne giver 

anledning hertil: 

 

Ekspedition af indbetaling af leasingafgift ved brug af andre end de 

anviste betalingsmåder. Nordania anvender p.t. FI-kort og 

BetalingsService (privat). Gebyret opkræves kvartalsvis bagud. 

62,50 kr. pr. faktura 

Kopi af aftale 375,00 kr. pr. aftale 

Dokumentændring 1.250,00 kr. pr. aftale + faktiske 

omkostninger 

Indhentelse af ny registreringsattest 125,00 kr. + faktiske omkostninger 

Bestilling af 3. nummerplade 125,00 kr. + faktiske omkostninger 

Notering af forsikringsskift og/eller ny/ændret finansierings-

deklaration 

125,00 kr. + faktiske omkostninger 

Bevilget henstand 625,00 kr. pr. aftale  

Rykkerskrivelse 100,00 kr. pr. faktura 

Videre-/omfakturering 150,00 kr. pr. fakturering 

Øvrige ydelser efter nærmere aftale 1.250,00 kr.  pr. time + faktiske 

omkostninger 
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Note:  Faktiske omkostninger omfatter eventuelle udgifter til offentlige myndigheder f.eks. Køretøjsregisteret 

og/eller eksterne leverandører, f.eks. forsikringsselskaber. Leasingtager kan ved henvendelse til Nordania få oplyst 

størrelsen af de aktuelle faktiske omkostninger for den pågældende ydelse. 

 

 Forsikring 

Det påhviler leasingtager at tegne ansvars- og kaskoforsikring. 

 

Leasingtager har valgt at tegne forsikring hos x. Der henvises i øvrigt til § 11 i Almindelige betingelser.   

  

E Maksimumkilometer  

Leasingtager må maksimalt køre x km i den aftalte leasingperiode og forholdsmæssigt mindre, hvis leasingaftalen 

bringes til ophør forinden. 

 

Hvis der køres færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (underkørte kilometer), ydes der 

tilbagebetaling til leasingtager med kr. x pr. km. Hvis opgørelsen foretages på et tidspunkt før ordinært udløb af 

aftalen, ydes der alene godtgørelse for underkørte kilometer forholdsmæssigt svarende til den periode, der er betalt 

leasingydelse for. 

 

Hvis der køres flere kilometer i perioden end det maksimalt tilladte (overkørte kilometer), betaler leasingtager til 

leasinggiver kr. x pr. km. Hvis opgørelsen foretages på et tidspunkt før ordinært udløb af aftalen, betaler 

leasingtager godtgørelse for overkørte kilometer forholdsmæssigt svarende til den periode, der er betalt 

leasingydelse for. 

 

Leasinggiver er berettiget til at modtage oplysning om kørte kilometer, når bilen er til service/reparation. 

Leasinggiver er herudover berettiget til at kræve dokumentation for antallet af kørte kilometer, når der er forløbet 12 

måneder af leasingperioden, og herefter på ny for hver nye 12-månedersperiode.  

 

Såfremt leasinggiver konstaterer overkørte kilometer, der udgør mere end 25% af det aftalte kilometertal 

forholdsmæssigt fordelt over perioden, er leasinggiver berettiget til at kræve et depositum betalt, svarende til 

vederlaget for det pågældende antal overkørte kilometer. 

 

Hvis leasingtager ved leasingperiodens udløb samlet ikke har kørt flere kilometer, end aftalt for hele perioden, 

frigiver leasinggiver det stillede depositum uden renter, men er i modsat fald berettiget til at fyldestgøre sig for sit 

krav på overkørte kilometer i det stillede depositum. 

 

Såfremt leasingtager bliver opmærksom på ændret kørselsbehov, kan leasingtager rette henvendelse til leasinggiver 

med henblik på at få et tilbud om ændrede maksimumkilometer, ny leasingydelse, m.v. 
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F Service- og vedligeholdelsesaftale. Nordania Assistance 

Leasinggiver og leasingtager har indgået service- og vedligeholdelsesaftale, som en integreret og fast del af 

privatleasingaftalen.  

 

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter ydelser som nævnt i vedlagte bilag 1. 

 

Leasinggiver og leasingtager har indgået aftale om Nordania Assistance, der er etableret i samarbejde med Falck. 

Nordania Assistance dækker starthjælp, bugsering, afhjælpning ved punktering, fritrækning, døroplukning m.m. 

hele døgnet, samt erstatningsbil i visse situationer, se nedenfor: 

 

Nordania Assistance dækker en erstatningsbil til leasingtager i indtil tre dage ved driftsstop eller trafik-skade, 

der forhindrer fortsat lovlig kørsel ved bilens egen kraft. Ved driftsstop forstås mekanisk, elektrisk og teknisk 

nedbrud. Ved trafikskade forstås trafikuheld, karrosseriskade, indbrud, hærværk og knuste ruder.   

 

Nordania Assistance dækker erstatningsbil til leasingtager ved totalskade i Danmark fra tidspunktet for den 

formodede totalskade og frem til to hverdage efter, at taksator har konstateret, at bilen er total-skadet. 

Konstaterer taksator, at bilen kun er delvist skadet, dækker Nordania Assistance erstatningsbil for de første 

tre dage efter uheldet/skaden og leasingtager betaler selv for erstatningsbilen efter de første 3 dage. 

 

Nordania Assistance dækker erstatningsbil i forbindelse med ovenstående situationer. Leasingtager betaler 

dog selv forsikring, brændstof, pris for kørte kilometer ud over 100 km pr. døgn samt et eventuelt hente-/ 

afleveringsgebyr for erstatningsbilen. Leasingtager opfordres til at indhente priser om nævnte omkostninger 

hos biludlejningsselskabet. Leasingtager erklærer sig hermed indforstået med, at sådanne type 

omkostninger automatisk vil blive trukket på leasingtagers konto via BetalingsService (Nets). Leasingtager 

er gjort bekendt med, at erstatningsbilen som udgangspunkt vil være en såkaldt kategori F bil, det vil sige en 

lille stationcar som f.eks Ford Focus, Suzuki Liana eller tilsvarende. 

 

Ved driftsstop, hvor leasingtager ikke har risikoen (jf. leasingaftalens almindelige betingelser §10) og hvor 

reparationsperioden strækker sig udover tre dage, kan Nordania vælge enten at kompensere i leasingydelsen, eller 

stille en erstatningsbil til rådighed (jf. leasingaftalens almindelige betingelser §7, stk. 5). 

 

Leasingtager er bekendt med og har accepteret, at Nordania Assistance ikke dækker en erstatningsbil ved  

driftsstop der er opstået som følge af leasingtagers manglende service og vedligeholdelse af bilen  (jf. 

leasingaftalens almindelige betingelser §9) samt tyveri/bortkomst. 

 

Leasingtager er bekendt med, at Leasingtager kan finde supplerende oplysninger om Nordania Assistance på 

Nordanias hjemmeside nordania.dk. 
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G Almindelige betingelser 

I øvrigt gælder efterstående Almindelige betingelser for billeasing til private i retsforholdet mellem parterne. 
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Almindelige betingelser for billeasing til private 

 

§ 1 - Anvendelsesområde 

 

1. Disse betingelser finder anvendelse ved aftale om leasing af personbiler, formidlet og/eller etableret gennem 

en bilforhandler, eller indgået direkte mellem parterne. 

 

2. Ved billeasing forstås en transaktion, ved hvilken 

a. en part (leasinggiver) indgår eller overtager en aftale (leasingaftalen) med en anden part (leasingtager), 

efter hvilken denne gives ret til at benytte den leasede bil (leasingbilen) mod betaling af en løbende ydelse 

(leasingydelse); 

b. Leasinggiver erhverver leasingbilen ifølge aftale (købsaftalen) med bilforhandleren (leverandøren), som er 

bekendt med, at der er eller vil blive indgået en leasingaftale, eller selv har formidlet denne; 

c. Leasingtager vælger og specificerer selv leasingbilen; 

 

Betingelserne finder anvendelse på leasingaftaler vedrørende biler, der er bestemt til privat anvendelse. 

 

§ 2 - Ejendomsret 

 

1. Leasingbilen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde 

råde retligt over leasingbilen. 

 

2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingbilen, må ikke fjernes. 

 

3. Ved registrering af leasingbilen i Køretøjsregisteret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger. 

 

4. Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingbilen, omfattes, 

medmindre andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret. 

 

 Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet 

dele af leasingbilen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen 

regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er leasinggiver berettiget 

til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering 

gennemført for leasingtagers regning. 

 

5. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingbilen. 
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§ 3 - Brugsret 

 

1. Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis. 

 

2. Leasingbilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand, med mindre andet fremgår af denne 

leasingaftales individuelle vilkår. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af leasingbilen til medlemmer 

af leasingtagers familie og leasingtagers omgangskreds er ikke omfattet af dette forbud. 

 

Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for 

tredjemands brug af bilen. 

 

3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser. 

 

4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes. 

 

§ 4 - Leasingydelsen 

 

1. Som vederlag for brugen af leasingbilen betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid 

fremgår af leasingaftalen. Såfremt bilen er afgiftsberigtiget efter reglerne om forholdsmæssig 

registreringsafgift jf. registreringsafgiftslovens § 3 b indgår i beregningsgrundlaget for leasingydelsen en 

forholdsmæssig registreringsafgift på bilen samt rentetillæg til SKAT for restregistreringsafgiften for 

leasingaftalens afgiftsperiode, der svarer til leasingperiodens antal måneder, jf. punkt B tillagt 1 måned. 

Afgiftsperioden beregnes fra bilens indregistreringsdato i Køretøjsregisteret. I leasingydelserne er inkluderet 

moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen. Størrelsen af leasingydelsen varierer med den til 

enhver tid gældende sats vedrørende moms. Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som 

påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver. 

Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedrørende brugen, som 

påhviler leasinggiver. 

 

2. Ændres den mellem leasinggiver og leverandøren aftalte anskaffelsessum som følge af gyldige forbehold fra 

leverandørens side eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs 

end forudsat ved beregningen af leasingydelsen, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende. 

Såfremt leasingydelsen herved kommer til at overstige den aftalte leasingydelse med mere end 5 %, er 

leasingtager dog berettiget til at opsige leasingaftalen uden varsel, hvis den forhøjede leasingydelse på 

skriftlig forespørgsel fra leasingtager kræves fastholdt af leasinggiver. Hvad angår aftaler på forholdsmæssig 

registreringsafgift, kan ændring af leasingydelsen i medfør af § 4, stk. 2 ikke ske efter, at bilen er 

indregistreret i Køretøjsregistret, eller for så vidt angår leasingaftaler, hvor alle leasingaftalens vilkår skal 

godkendes individuelt, efter indsendelse af leasingaftalen til SKAT til godkendelse. 
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 Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som leasinggiver har forudsat, således at den 

ved beregningen af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen 

forholdsmæssigt tilsvarende. 

 

3. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til 

leasingaftalen, er leasinggiver berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med 

lovgivningens regler herom. 

 

§ 5 - Levering 

 

1. Ved levering af leasingbilen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved 

konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftligt inden rimelig tid over for leverandøren med kopi 

til leasinggiver, jf. dog § 7, nr. 2. I forbindelse med levering af bilen skal leasingtager endvidere returnere 

vedlagte ”Leverancegodkendelse” i underskrevet stand til leasingiver. 

 

§ 6 - Opsigelse 

 

1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder 

opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte 

leasingydelse i opsigelsesperioden. Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal 

ske skriftligt.  

 

 Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte 

kilometer jf. privatleasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og 

leasingtager. 

 

2. Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af 

misligholdelse, jf.  § 13. 

 

 I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder 

og forpligtelser i henhold til leasingaftalen. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan 

kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald 

behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side. 

  

§ 7 - Leasinggivers ansvar 

 

1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer. 
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2. Leasinggiver hæfter over for leasingtager for mangels- og forsinkelseskrav vedrørende bilen svarende til de 

ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis leasingtager havde købt bilen hos leverandøren. 

 

 Leasinggiver transporterer herved som køber og ejer af bilen sine rettigheder over for leverandøren 

vedrørende sådanne krav til leasingtager, således at leasingtager tillige kan gøre de nævnte mangels- og 

forsinkelseskrav gældende mod leverandøren. 

 

3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels- eller 

forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for 

leasinggiver, og leasinggivers hæftelse, jf. nr. 2 over for leasingtager er betinget af, at leasingtager 

sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser.  

 

Leasingtager skal i ovennævnte forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for 

gennemførelse af et eventuelt krav, og i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter 

anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav 

gennemført. 

 

4. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn 

af bilen eller andre indirekte tab. 

 

5. Såfremt bilen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som leasingtager ikke bærer 

risikoen for jf. § 10, påvirkes leasingtagers pligt til betaling af leasingydelser ikke af leasingtagers 

afsavn af bilen i op til 3 hverdage. 

 

 Ved afsavn af bilen herudover, er leasinggiver, uden for de i § 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en bil 

til rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket eller at reducere leasingydelsen svarende til 

afsavnsperioden ud over 3 hverdage. 

 

6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end 

hvad der følger af ufravigelig lovgivning. 

 

7. Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra leverandøren 

leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk 

modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen. 

 

8. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen 

leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes 

erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager. 
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9. Hvis leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette og er i 

så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen. I tilfælde af omlevering er leasingtager forpligtet til at orientere 

leasinggiver og til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede bil. Såfremt bilen er 

på forholdsmæssig registreringsafgift, er leasingtager i stedet forpligtet til at underskrive en ny af SKAT 

godkendt leasingaftale for den resterende periode. 

 

10. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at 

leasingtager efter behov konsulterer revisor. 

 

§ 8 - Leasingtagers ansvar 

 

Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen, 

overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan 

opnås og ikke tilbagekaldes. 

 

Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for 

private på grund af den brug, leasingtager gør af leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller 

tilladelse ikke er indhentet. 

 

§ 9 - Vedligeholdelse 

 

Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal 

herudover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og 

ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde. 

 

Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra 

leverandøren.  

 

Ved vedligeholdelse og reparation af leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af 

leasingbilen. 

 

Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være 

dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af 

fabriksgarantiens udløb afhjælpes. 

 

§ 10 - Risiko 

 

Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder 

tyveri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver. 
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Hvis leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager 

straks underrette leasinggiver herom. 

 

Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang 

reparation ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.  

 

Hvis leasingbilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes 

mellemværende opgøres efter reglerne i § 14. Såfremt der sker totalskade/bortkomst af bilen i bilens 1. leveår, og 

der i den forbindelse udbetales nyværdierstatning under den for bilen tegnede forsikring, tilbagebetaler 

leasinggiver en forholdsmæssig andel af den ekstraordinære leasingydelse til leasingtager – (12/12 i aftalens 1. 

måned, 11/12 i aftalens 2. måned og så fremdeles). Alternativt kan leasinggiver vælge at tilbyde leasingtager en 

tilsvarende bil og dermed fastholde aftalen. Ved accept heraf er leasingtager, såfremt bilen er på forholdsmæssig 

registreringsafgift, forpligtet til at underskrive en ny af SKAT godkendt leasingaftale for den resterende periode. 

 

§ 11 - Forsikring 

 

Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers 

regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved 

eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.  

 

Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver.  

 

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver enten kan anmode forsikringsselskabet om at notere 

finansieringsdeklaration - leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring eller tegne en tillægsforsikring for den 

dækning, som en finansieringsdeklaration ville give. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver og det til 

enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR 

nr., restancer m.v. til brug for administrative og kreditmæssige formål. 

 

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til et nyt 

forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab. 

 

Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til eventuel ny 

leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale. 

 

Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den 

valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel 

skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte 

forsikring. 

 

§ 12 - Ændring af bopæl 
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Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.  

 

Såfremt bilen er på forholdsmæssig registreringsafgift, er der i medfør af registreringsafgiftslovens § 3 b krav om 

at leasingtager er bosiddende i Danmark i hele leasingaftalens løbetid. Hvis leasingtager flytter til udlandet, er 

leasingtager og leasinggiver derfor enige om, at leasingaftalen ophører øjeblikkeligt, hvorfor leasingtager 

tilbageleverer bilen og der sker en opgørelse jf. § 14, med mindre aftalen kunne have været opsagt efter § 6. 

 

§ 13 - Misligholdelse 

 

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser 

ifølge leasingaftalen, herunder at 

 

1. leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige 

beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers 

eventuelt manglende betaling af bl.a. vægtafgift/ejerafgift samt gentagne undladelser af at betale P-afgifter; 

 

2. leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen indtræder i 

leasingaftalen og stiller fornøden sikkerhed; 

 

3. leasingtager som led i sin privatejede virksomhed iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver 

taget under rekonstruktionsbehandling, med mindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet 

erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler; 

 

4. leasingtager forsømmer at vedligeholde leasingbilen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til 

behørig reparation af den; 

 

5. leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasingbilen; 

 

6. leasingtager i strid med § 3 pkt. 2 overlader brugen af leasingbilen helt eller delvist til en anden; 

 

7. leasingtager anvender leasingbilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, 

herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse, eller undlader at indhente de fornødne 

offentlige tilladelser; 

 

8. leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11; 

 

9. leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver; 

 

10. leasingtager undlader at stille depositum efter pkt. E. 
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11.  leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen jf. § 5. 

 

I de under pkt. 4-11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være 

blevet opfordret skriftligt hertil, har bragt misligholdelsen til ophør. 

 

§ 14 - Erstatning 

 

I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, herunder i tilfælde hvor leasinggiver hæver 

leasingaftalen, samt i tilfælde hvor leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, bortset fra eventuel opsigelse 

i medfør af § 4, nr. 2, § 6 og de i § 7 nr. 8 omhandlede tilfælde, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning 

til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Såfremt leasingtager ikke har misligholdt leasingaftalen, kan 

leasinggivers tab ved leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi med 

tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte 

skyldige beløb i henhold til privatleasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i § 10, 4. afsnit, har leasinggiver dog 

krav på nyværdierstatning. 

 

Erlagt ekstraordinær leasingydelse tilbagebetales ikke bortset fra den situation, der er nævnt i § 10, 4. afsnit. 

 

§ 15 - Tilbagelevering 

 

Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af 

leasinggiver angivet sted inden for Danmarks grænser dog maksimalt inden for en radius af 100 km fra det sted, 

hvor leasingtager har afhentet bilen, og leasingtager betaler alle hermed forbundne omkostninger.  

 

Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb med 

mindre andet fremgår af denne leasingaftales individuelle vilkår. Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, 

søn- eller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør. 

 

Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig 

leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan 

henføres til for sen tilbagelevering af bilen. Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke 

leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen. 

 

Leasingtager accepterer ligeledes, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af 

nummerplader efter leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at leasingtager får en slutafregning 

vedr. vægtafgift/ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering. 

 



Privatleasingaftale 
Bil lease  
(Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) 
 
 
 

 Nordania Finans A/S 
Aftalenummer x 
 
05-07-2021 09:41:06 

 

Nordania Finans A/S (Danske Leasing A/S) 

CVR-nr. 78 86 76 12 - Birkerød 

   Side 15 af 30 

   

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med 

”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold, at 

leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.  

 

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen 

underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.  

 

Leasingbilen skal ved tilbageleveringen være i en stand, der minimum svarer til, hvad der er beskrevet i 

vedhæftede bilag 2. 

 

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af 

skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. 

 

Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen af leasingbilen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug 

af bilen, refunderer leasingtager disse beløb over for leasinggiver. 

 

Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til 

leasinggiver. 

 

§ 16 - Overdragelse af leasingaftalen 

 

Leasinggiver er berettiget til at overdrage rettighederne, herunder ejerskabet til bilen og forpligtelserne ifølge 

leasingaftalen til tredjemand, dog med respekt af leasingtagers rettigheder ifølge leasingaftalen. 

 

§ 17 – Force Majeure 

 

Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte 

forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der 

gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 

 

 Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres 

til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for 

driften af systemerne. 

 Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, 

oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),  

 Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver 

selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer 

dele af leasinggiver. 

 Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol. 
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Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis 

 

 Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde 

have undgået eller overvundet årsagen til tabet. 

 Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold. 

 

§ 18 - Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning  

 

Da leasinggiver er et datterselskab af Danske Bank A/S, er der mulighed for at klage til: 

 

Det finansielle ankenævn      

St. Kongensgade 62, 2. sal     

1264 København K     

 

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Sekretariatet for Det finansielle ankenævn eller 

eventuelt elektronisk på https://fanke.dk/. Klagegebyret udgør p.t. kr. 200, der tilbagebetales, hvis køber får 

medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet. 

 

Forinden klagen kan indleveres, skal leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte leasinggiver for at opnå en 

tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.  

 

Tilsynsmyndighed 

Leasinggiver er som datterselskab af Danske Bank A/S underlagt konsolideret tilsyn fra: 

 

Finanstilsynet     

Århusgade 110     

2100 København Ø 

     

Ingen garantiordning 

Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende aftale. 

 

Hvidvaskforanstaltninger og overholdelse af gældende lovgivning 

Ud over de tilfælde, som er nævnt i de almindelige betingelser §13, kan leasinggiver endvidere hæve aftalen i 

følgende tilfælde, der tillige anses for at udgøre væsentlig misligholdelse af leasingaftalen: 
 

1) leasingtager handler i strid med gældende lovgivning eller anden regulering, eller  
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2) leasingtager (eller personer, der er berettiget til at disponere på leasingtagers vegne, eller som er 

leasingtagers nærtstående) med rimelig grund må antages at være eller kunne blive underlagt sanktioner 

(uanset årsagen hertil eller måden) udstedt af FN, Storbritannien, USA, EU, ethvert EØS medlemsland eller 

enhver anden kompetent myndighed. Leasinggiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der opstår 

som følge af, at leasinggiver drager omsorg for at sikre fuld overholdelse af ovenstående sanktioner. 

 

Uanset de almindelige betingelser § 6, nr. 2, stk. 1, kan leasinggiver endvidere opsige leasingaftalen med 3 

måneders varsel, hvis der er en saglig begrundelse herfor, herunder hvis kundeforholdet med leasingtager efter 

leasinggivers vurdering medfører, at leasinggiver ikke kan opfylde kravene i hvidvaskloven eller anden 

lovgivning eller kravene i leasinggivers interne retningslinjer i relation til blandt andet kundekendskab, f.eks. 

fordi leasingtager ikke giver leasinggiver de oplysninger, som leasinggiver beder leasingtager om. 

 

I alle de ovennævnte tilfælde skal bilen tilbageleveres til leasinggiver, jf. de almindelige betingelser § 15 og 

leasingaftalen opgøres herefter i henhold til de almindelige betingelser § 14. Erlagt ekstraordinær leasingydelse 

og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer jf. privatleasingaftalens pkt. E 

opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager. 

 

Digital kommunikation 

Leasinggiver benytter sig i videst muligt omfang af digital kommunikation. Overgangen til digital kommunikation 

sker løbende, hvorfor leasingtager i en periode vil modtage kommunikation fra leasinggiver både med almindelig 

post og ved digital kommunikation.   

 

Leasingtager accepterer ved indgåelse af leasingaftalen, at leasinggiver er berettiget til at sende al kommunikation 

vedrørende aftaleforholdet digitalt, herunder også fremsendelse af lovregulerede skrivelser for eksempel 

vedrørende hvidvasklovgivningen samt rykker- og inkassoskrivelser med mere i tilfælde af restance, enten via e-

mail til den ovenfor anførte eller en oplyst e-mailadresse eller via e-Boks, idet kommunikation via e-mail eller e-

Boks anses for et bindende kommunikationsmiddel mellem parterne. Dette gælder kommunikation med såvel 

leasinggiver som de samarbejdspartnere, leasinggiver måtte benytte i forbindelse med administration af 

aftaleforholdet, herunder ved iværksættelse af eventuel rykker- og inkassoprocedure. Det betyder således, at 

posten i e-Boks eller via e-mail har samme retsvirkning som almindelig post, hvorfor leasingtager skal åbne og 

kontrollere posten i e-Boks eller via e-mail på samme måde som almindelig post. 

 

Leasinggiver tilmelder leasingtager automatisk i e-Boks til at modtage post fra Nordania, hvis leasingtager har et 

dansk CPR-nr./CVR-nr. Ønsker leasingtager ikke dette, kan leasingtager selv framelde Nordania i e-Boks, eller 

kontakte leasinggiver herom. Posten opbevares i e-Boks efter e-Boks’ gældende vilkår. Leasinggiver er ikke 

ansvarlig for forhold eller tab, som skyldes e-Boks A/S eller leasingtagers brug af e-Boks i øvrigt.  

 

Leasingtager er forpligtet til straks at give leasinggiver meddelelse om ændring af ovennævnte eller en oplyst e-

mailadresse. Leasinggiver skriver således til leasingtager på den ovenfor anførte e-mail, eller anden e-
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mailadresse, leasingtager måtte have oplyst til leasinggiver. Ønsker leasingtager ikke længere at modtage post via 

e-mail, skal leasingtager bede leasinggiver om at få e-mailadressen slettet. 

 

Behandling af personoplysninger og samtykke 

Behandling af personoplysninger 

I forbindelse med indgåelsen og opfyldelsen af leasingaftalen registrerer og bruger vi oplysninger om dig som 

leasingtager. Det bemærkes særligt, at der sker udveksling af personoplysninger til følgende formål: 

 

Forsikring 

Nordania Finans A/S udveksler alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR-nr. med det til 

enhver tid værende forsikringsselskab (såvel leasingtagers forsikringsselskab som Nordania Finans A/S’ 

forsikringsselskab) til brug for administrative formål, herunder restancebehandling m.v. 

 

Indregistrering m.v. 

Nordania Finans A/S udveksler oplysninger, som fremgår af denne leasingaftale, herunder CPR-nr. med SKAT 

samt leverandøren til brug for indregistrering af bilen, beregning af registreringsafgift m.v. 

 

Administration 

I forbindelse med Danske Bank A/S’ håndtering og administration af denne leasingaftale udveksler Nordania 

Finans A/S alle oplysninger som fremgår af leasingaftalen med Danske Bank A/S.  

 

Servicerende værksted 

I forbindelse med håndtering og administration af service- og vedligeholdelsesaftale på bilen udveksler 

Nordania Finans A/S oplysninger, der fremgår af denne leasingaftale med det servicerende værksted. 

 

Nordania Assistance 

I tilknytning til Nordania Assistance udveksler Nordania Finans A/S oplysninger som fremgår af denne 

leasingaftale med Falck Danmark A/S. 

 

Samtykke  

Under henvisning til gældendende regler om behandling af personoplysninger, giver leasingtager hermed 

samtykke til, at Nordania Finans A/S og leverandøren udveksler data om 1) den leasede bil, herunder stamdata 

på bilen, informationer fra bilens IT systemer, informationer om servicering af bilen og syn og 2) leasingtager 

og leasingaftalens forløb, herunder bl.a. navn, adresse, CPR-nr., telefonnummer, e-mail adresse, og øvrige 



Privatleasingaftale 
Bil lease  
(Alle beløb angivet i denne aftale er inkl. moms) 
 
 
 

 Nordania Finans A/S 
Aftalenummer x 
 
05-07-2021 09:41:06 

 

Nordania Finans A/S (Danske Leasing A/S) 

CVR-nr. 78 86 76 12 - Birkerød 

   Side 19 af 30 

   

oplysninger, der fremgår af leasingaftalen, herunder restløbetid og restgæld samt bilens registreringsnummer 

og stelnummer.  

 

Oplysningerne udveksles med henblik på administration af leasingaftalen, rådgivning og evt. markedsføring fra 

leverandøren. Det er leverandørens ansvar at sikre, at leasingtager afgiver samtykke til evt. elektronisk 

markedsføring. 

 

Endvidere er leasingtager bekendt med, at Nordania Finans A/S indgår som en del af Danske Bank koncernen. 

Så længe leasingtager er kunde i Danske Bank A/S, Nordania Finans A/S og/eller Realkredit Danmark A/S, 

giver leasingtager herved tilladelse til, at der til brug for bankens, Nordania Finans A/S’ og/eller Realkredit 

Danmark A/S’ løbende risiko- og kreditvurdering samt løbende bekæmpelse af terrorfinansiering og 

hvidvaskning af penge kan udveksles og samkøres oplysninger om leasingtagers økonomiske forhold, herunder 

regnskabsoplysninger, kreditvurderinger m.v. mellem banken, Nordania Finans A/S og/eller Realkredit 

Danmark A/S. 

 

Hvis du vil vide mere om, hvorledes dine personoplysninger bliver behandlet samt hvilke rettigheder du har, kan 

du gå ind på følgende hjemmeside og læse mere: www.nordania.dk/GDPR. Hjemmesiden indeholder også 

kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål.  

 

---- o ---- 
 

I overensstemmelse med det ovenfor under Almindelige vilkår § 11 anførte er leasingtager indforstået med, at 

Nordania Finans A/S kan tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give.  

 

Leasingtager er gjort bekendt med, at leasinggiver i forbindelse med fremskaffelse af bilen samt indgåelsen af 

Privatleasingaftalen kan betale et vederlag til leverandøren af bilen, og at leasinggiver på forespørgsel vil oplyse 

nærmere om størrelsen heraf. 

 

Leasingtager bekræfter hermed at have modtaget kopi af denne privatleasingaftale og bilag hertil samt 

”Orientering om leasing af bil”, dateret den x. 

 

Leasingtager accepterer og tiltræder vilkårene og betingelserne i denne privatleasingaftale og anmoder 

leverandøren om hjemtagelse og klargøring af leasingbilen. 

 

Leasingtager er oplyst om, at der ikke er fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven for denne privatleasingaftale. 

Leasingtager er særligt opmærksom på de individuelle oplysninger afgivet ovenfor under litra A-F fremhævet med 

fed skrift. 

 

Leasingtager er bekendt med, at leasingydelsen i denne leasingaftale er fastsat på baggrund af de nye regler om 

registreringsafgift, jf. lovforslag nr. L 129, der forventes vedtaget med virkning fra og med den 18. december 

http://www.nordania.dk/GDPR
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2020. Såfremt lovforslaget ikke måtte blive vedtaget eller vedtages i ændret form, er undertegnede leasingtager 

indforstået med, at leasinggiver er berettiget til at foretage en regulering af leasingydelsen, hvilken regulering 

vil ske i forbindelse med lovforslagets forkastelse eller i forbindelse med lovforslagets vedtagelse i ændret form, 

således at leasingydelsen fastsættes på baggrund af de regler, som regulerer den afgiftsmæssige værdiansættelse 

af leasingbilen. 

 

Sker der ændring i beregningen af leasingydelsen, vil leasingtager modtage skriftlig underretning herom, og 

leasingtager er forpligtet til, på leasinggivers forlangende at underskrive et tillæg til nærværende leasingaftale, 

hvoraf størrelsen af den endelige leasingydelse fremgår. 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

Dato: 

 

_____________________________ 

Leasinggiver 

 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

Dato: 

 

______________________________ 

Leasingtager 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

Dato: 

 

______________________________ 

Leasingtager 
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BILAG 1 

Til Privatleasingaftale 

Service- og vedligeholdelsesaftale 

 

Dette bilag knytter sig til Privatleasingaftalens afsnit F om service  

 

 

Nærværende service- og vedligeholdelsesaftale er indgået mellem v/Nordania Finans A/S som leasinggiver og x 

som leasingtager som en integreret og fast del af den mellem samme parter indgåede Privatleasingaftale. 

 

§ 1 

 

Nedennævnte ydelser er omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen: 

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter de af fabrikanten foreskrevne serviceeftersyn jf. bilens servicehæfte, 

samt reparationer, der er nødvendige som følge af normal drift og slitage. 

 

Service- og vedligeholdelsesaftalen omfatter tillige dækskift med standarddæk (samme dæktype og størrelse som 

ved levering). 

 

Udskiftning af dæk skal udføres ved nedslidning af dækmønster til mellem 2,0 mm - 1,6 mm (lovens 

minimumskrav er p.t. 1,6 mm). Udskiftning af dæk skal altid foregå på et af Nordania Finans A/S anvist værksted. 

 

Service, vedligeholdelseseftersyn og garantiarbejde skal altid udføres på et af Nordania Finans A/S anvist værksted 

og omfatter som minimum, hvad der er foreskrevet i service/instruktionsbogen. 

 

Leasingtager skal overholde den service- og vedligeholdelsesplan som er foreskrevet af fabrikken /importøren. 
 

Indkaldes bilen til ekstraordinær kontrol af importør eller offentlig myndighed, skal dette overholdes.  

 

Nedennævnte ydelser er ikke omfattet af service- og vedligeholdelsesaftalen: 

a. Skader på f.eks. dæk (herunder punktering), glas, karrosseri og skader på lakering samt skader af udefra 

kommende påvirkninger, eksempelvis påkørselsskader, tyveri, vanrøgt, hærværk eller lignende. 

b. Erstatning for afsavn eller tilskud til kørsel i forbindelse med serviceeftersyn, reparation, skader, syn eller 

reklamation. 

c. Anden bil til rådighed i forbindelse med serviceeftersyn, reparation, skader, syn eller reklamation. 

d.  Brændstofpåfyldninger samt efterfyldning af olie og øvrige væsker mellem serviceintervallerne. 
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e. Hulrumsbeskyttelse og undervognsbehandling. 

f. Skader ved og rensning af indtræk og polstring (interiør). 

g. Ombytning og opbevaring af eventuelle vinterhjul, uanset at disse vinterhjul er indkøbt under 

privatleasingaftalen. Alle omkostninger i forbindelse med ombytning og opbevaring af vinterhjul sker for 

leasingtagers regning. 

h. Installering, reparation og opdatering af eftermonteret udstyr/ tilbehør, f.eks. mobiltelefon, audio og 

navigationsudstyr. 

i. Vask og anden kosmetisk vedligeholdelse. 

j.  Styretøjsudmåling og 4 hjuls udmålinger, hvor der ikke er skiftet komponenter i undervognen. 

k. Syn og synsgebyr. 

l. Skader som er eller ville kunne være dækket forsikringsmæssigt. 

m. Skader og reparationsmæssige konsekvenser som følge af leasingtagers (eller en af leasingtager anvist 

tredjemands) forsømmelighed eller grov uagtsomhed ved ikke at følge anvisningerne i bilens instruktionsbog 

og servicebog vedrørende daglig brug og vedligeholdelse f.eks. manglende eller urigtige påfyldning af væsker, 

samt omkostninger der kunne være dækket af garanti og eller kulance, og som er bortfaldet på grund af brugers 

manglende overholdelse af den service- og vedligeholdelsesplan som foreskrevet af fabrikken /importøren, 

f.eks. overskridelse af serviceinterval i kilometer eller år. 

n. Reparation som følge af chiptuning eller andre ændringer i bilens motorstyring. 

o. Lygter, spejle og glas. 

p. Forhold, der skyldes strejke og anden force majeure. 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

Sted, dato 

 

 

 

________________________ 

som leasingtager 

 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

Sted, dato 
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________________________ 

som leasingtager 
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BILAG 2 

til  

Privatleasingaftale 

 

Bilag vedrørende drift, vedligeholdelse og aflevering 

 

(Dette bilag knytter sig til § 15 i Almindelige betingelser for Bil-leasing til private) 

 

 

Dette bilag til leasingkontrakten er udarbejdet for at informere dig som Leasingtager om de standarder for 

almindelig vedligeholdelse, som vil blive lagt til grund for vurderingen, når du ved afslutning af leasingaftalen skal 

aflevere bilen på et af leasinggiver anvist sted. 

 

Læs dette bilag, servicehæftet og instruktionsbogen omhyggeligt, inden du tager din nye leasingbil i brug.  

 

Vejledning om drift og vedligeholdelse 

 

Du skal få foretaget foreskrevne serviceeftersyn, samt evt. kontroleftersyn, hos autoriseret mærkeværksted eller et 

af leasinggiver anvist værksted. Du skal sikre at servicehæftet altid bliver opdateret, stemplet og holdes ajour af 

værkstedet. 

 

Ved karosseriskade skal du foranledige, at bilen hurtigst muligt repareres hos autoriseret mærkeværksted eller et af 

leasinggiver anvist værksted. 

 

Indkaldes bilen til ekstraordinær kontrol af importør eller offentlig myndighed, skal du overholde dette.  

 

Indkaldes bilen til syn, skal du ligeledes overholde dette.  

 

Vejledning om aflevering af bilen 

 

Når du returnerer bilen skal evt. defekter, skader eller mangler være udbedret inden returnering af bilen.  

 

Bilen skal være rengjort og renvasket, personlige effekter skal være fjernet. 

 

Hvis der er skader som er forsikringsanmeldt, skal dokumentation herfor medfølge. 

 
Følgende papirer skal du aflevere sammen med bilen: 
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 Original registreringsattest  (såfremt denne er udleveret af leasinggiver) 

 Servicehæfte 

 Instruktionsbøger 

 Nøgler, koder m.m. 

 Skadeanmeldelse(r)   (såfremt der er skader på bilen, der ikke er udbedret) 

 

Vejledning om krav til bilens stand (eksteriør/interiør) 

 

EKSTERIØR: 

 

Karosseriskader: 

 

Alle former for skade på karosseri accepteres ikke, hvorfor du straks skal anmelde sådanne skader til 

forsikringsselskabet samt foranledige skaderne udbedret. Reparation skal udføres i henhold til producentens garanti 

og serviceforskrifter, herunder eventuel efterbehandling af rustbeskyttelse. Ved karosseriskader over 10.000 kr. 

skal du straks underrette leasinggiver skriftligt. 

 

Mindre skader: 

 

Enkelt bule op til 10 mm accepteres dog, såfremt der ikke konstateres lakskader i forbindelse med bulen. Såfremt 

flere buler forefindes på samme emne (f.eks. dør, tag, kofanger), skal du dog anmelde dette til forsikringsselskabet 

og foranledige skaderne udbedret, uanset bulernes størrelse.  

 

Male/lakarbejde: 

 

Lakering og malerarbejde skal du foranledige udført, således at der ikke opstår farveforskel. Stenslag med 

gennembrudt lak skal du foranledige udbedret straks for at undgå rustangreb. Reklameskrift, streamere, logo m.m., 

skal være afmonteret ved aflevering. Såfremt lak er skadet eller farveforskel er opstået som følge af klæbemærker, 

eller anden form for dekoration / reklameskrift, vil leasinggiver foranledige, at dette bliver udbedret for din 

(leasingtagers) regning. 

 

Kofanger, spoiler samt evt. beskyttelseslister: 

 

Eventuel udskæring i kofanger i forbindelse med montering af anhængertræk, accepteres kun såfremt monteringen 

er foretaget på autoriseret mærkeværksted eller et af leasinggiver anvist værksted og såfremt anhængertrækket 

forbliver på bilen efter endelig aflevering. Revner, uanset størrelse, accepteres ikke. Krakelering af lak accepteres 

ikke. 
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Ruder: 

 

Stenslag, ridser, revner eller defekte ruder accepteres ikke. Montering af rudefilm må kun foretages af professionel 

montør.  

 

Lygter / glas, linser og antenner: 

 

Lygter, glas og plastdæksler skal være funktionsdygtige og skadefri. Huller, revner i glas eller plastdæksler 

accepteres ikke. Montering af antenner, lygter m.m. i bilens tag accepteres ikke. Eldrevne antenner skal være fuldt 

funktionsdygtige og bukkede antenner accepteres ikke.  

 

Hjul og dæk: 

 

Dæk skal opfylde lovens mindstekrav samt hastighedsmærkning i henhold til fabrikantens forskrifter. Eventuelle 

leasede vinterhjul/fælge skal indleveres sammen med bilen. Letmetalfælge skal være skadefri. Eventuel hjul-

låseanordning skal medfølge. Donkraft samt originalt værktøj, reparationssæt, luftpumpe m.m. skal være intakt. 

Punkterede eller utætte dæk accepteres ikke.  

 

Snavs: 

 

Snavs på bilens karosseri/i motorrum/på skærme og på øvrige områder, der ikke kan rengøres med damp, vask, 

voks og shampoo anses for unormal slitage og accepteres ikke.  

 

INTERIØR: 

 

Indtræk og diverse beklædning: 

 

Interiør, herunder indtræk, loftindtræk, dørbeklædning, instrumentbord og gulvtæpper m.m., skal være rent og 

pletfrit, uden lugtgener (tobaksrøg m.m.), uden brændemærker, revner eller huller, (se afsnit omhandlende snavs).  

 

Bagagerum: 

 

Huller efter montering af hunde/bagage gitter m.m. accepteres ikke. Iturevet gulvtæppe, ridser eller flækket / 

manglende beklædning accepteres ikke.  

 

Døråbninger og false: 
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Ødelagte beskyttelsesdæksler eller lister accepteres ikke.  

 

Instrumentbord, betjeningsknapper og radio/telefon/navigation, udstyr m.m.: 

 

Alt udstyr, herunder sommer/vinterhjul, betjeningsknapper, kodekort, nøgler, diverse låseanordninger, aftagelig 

anhængertræk – samt dæksler for samme, radio- og musikanlæg, fjernbetjeninger, navigation Cd-rom, greb, 

tagbøjler m.m., skal være til stede og fungere. Såfremt der er foretaget forbedringer eller udskiftninger, skal dette 

være fuldt funktionsdygtigt. Ved reparation, udskiftning eller justering af kilometertæller/speedometer skal du 

sørge for at få dette dokumenteret i servicehæftet. Endvidere skal alle data, som er indkodet i bilens 

computersystem, slettes. Hermed menes eksempelvis GPS, telefonbog m.v.  

 

Alt eftermonteret / medleaset udstyr, der efter skriftlig aftale mellem dig og leasinggiver er indføjet i eller erstatter 

dele af leasingbilen er med mindre andet er skriftligt aftalt med leasinggiver omfattet af leasinggivers ejendomsret 

og må således ikke fjernes, men skal efterlades i brugbar stand. Såfremt du uden skriftlig tilladelse har foretaget 

indføjelser /installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af leasingbilen, bevarer du dog ejendomsretten til sådant 

udstyr/dele, såfremt du for egen regning retablerer bilen til original udseende og med originalt udstyr. I modsat fald 

er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/dele fjernet og en 

retablering gennemført for din regning. 

 

Gummilister: 

 

Diverse tætnings– og gummilister skal være intakte.  

 

Diverse instruktionsbøger, servicehæfte, registreringsattest m.m.:  

 

Dokumentation for overholdt service, med stempel i servicehæfte kræves. Samtlige betjeningsvejledninger for alt 

udstyr skal være til stede. Mangler der sådan dokumentation eller mangler der nogle af bilens papirer, foranlediger 

leasinggiver dette fremskaffet/genanskaffet for leasingtagers regning.  

 

Snavs: 

 

Snavs, herunder lugtgener (tobaksrøg m.m.), på interiør og på øvrige områder, der ikke kan rengøres med damp, 

vask, voks og shampoo anses for unormal slitage og accepteres ikke.  

 

Gebyrer i forbindelse med aflevering af bil: 

 

De nævnte gebyrer er inklusiv moms. 
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Gebyr for registrering af mangler ved aflevering af bil 

 

 

650,00 kr. med tillæg af de faktiske 

omkostninger 

Er der forhold jævnfør ovennævnte, der ikke accepteres af leasinggiver eller er der mangler/skader ved 

aflevering af bilen (eller mangler nogle af bilens papirer), skal du som leasingtager således betale et gebyr på 

kr. 650,- for registrering heraf, ligesom du skal betale for de faktiske omkostninger, der er forbundet med 

udbedring af sådanne uacceptable forhold og/eller mangler/skader (og/eller genanskaffelse af bilens 

manglende papirer). Udbedring/genanskaffelse vil ske hos autoriseret mærkeværksted og til gældende 

udsalgspris. 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

 

Læst og accepteret: 

 

 

_______________________ 

  som leasingtager 

 

Underskrives digitalt med NemID, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service) 

eller ved fysisk underskrift herunder. 

 

_______________________ 

  som leasingtager         28 

 

 

 


