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Privatleasing
12 enkla tips
Hur du hittar den billigaste bilen till det
bästa priset och hur du undviker
oförutsedda extrakostnader vid
återlämnandet av bilen.
Vad innebär normalt slitage?
Hur undviker du oväntad sluträkning?
Hur tar du dig ut från avtalet i förtid?
Hur många mil du kan köra?
Vad ingår i leasingkostnaden?
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Introduktion
Privatleasing har ökat med mer än 600% bara på dom senaste 4 åren i Sverige.
Det är för att fler och fler inser det säkra och bekymmerslösa bilägandet där du alltid
vet vad bilen kommer kosta varje månad. Många ser det som en väldigt stor trygghet
att få en ny bil för en bra månadskostnad där du totalt slipper tänka på eventuella
kostnader för service eller reparationer till bilen.
I och med denna lavinartade ökning blir det extremt mycket nya kunder som inte är
pålästa om leasing och som känner en stor osäkerhet med det “nya” sättet att äga sin
bil. Genom denna enkla guide hoppas vi att svara på dom frågorna som du har. Till
hjälp har vi tagit en av vår leasingexpert och grundare Filip Samuelsson som har listat 12
viktiga tips för dig som skall leasa bil. Har du fler frågor?
Tveka inte att maila dem till filip@biloffert.se

Vad är Biloffert.se?

Biloffert.se i Media

Biloffert.se är en oberoende
jämförelsetjänst som dagligen utbildar
och agerar rådgivare till kunder inom
privatleasing helt opartiskt. Biloffert är
den ledande jämförelsetjänsten på
nätet inom privatleasing.

Under 2017 har Biloffert.se blivit testad
och omnänd av de största medierna i
Sverige. Länkar till tester och artiklarna
finns nedan:
http://biloffert.se/biloffert-i-media/

Varför jämföra privatleasing?
Idén föddes i mitten av 2015 då jag märkte att
många kunder upplevde att det är svårt, tar mycket
tid och energi att få en överblick i djungeln av
kampanjer med vad som ingår i privatleasing.
Vem är jag? Jag har 5 års erfarenhet som bilsäljare
med hög affärskvalité och kundnöjdhet. Du kan
känna dig 100% trygg när du väljer Biloffert.se
- Filip Samuelsson, Grundare Biloffert.se
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1 - NORMALT OCH
ONORMALT SLITAGE
Extra kostnader vid återlämnande?

Vad är egentligen normalt och onormalt slitage kan man fråga sig. Detta är den punkt som
flest kunder känner sig osäkra på och nu skall vi klargöra vad som gäller. Tyvärr har media målat
upp “Fällor med privatleasing” över återlämnandet av bilar vilket skapat en ytterligare osäkerhet
hos kunderna. Det som ingen skrivit om är att i de flesta fall så är det inga oklarheter när en
kund skall lämna tillbaka sin bil. Detta beror på att återförsäljaren informerat kunden innan om
vad som gäller och vilka riktlinjer de har för normalt slitage efter avtalstiden. Dom fall då
kunden känner sig lurad beror det ofta på att säljare inte informerat kunden och att kunden
själv inte tagit reda på fakta vilket gör att återförsäljaren och kunden har olika syn på vad som är
normalt och onormalt slitage.

- Lita inte på att du kommer bli

- Dokumentera och spara dina

informerad om riktlinjerna för normalt

anteckningar så du vet hur du skall sköta

slitage. Ta ditt ansvar och fråga!

din bil.

- Fråga återförsäljaren vilka riktlinjer som

- En del märken har Skötselråd där dem

dom har satt upp för normalt slitage.

förklarar med bilder vad som är normalt
slitage efter avtalstiden. Läs igenom noga!

- Be återförsäljaren visa en tidigare
leasingbil som har är godkänd för normalt
slitage. Ta bilder på bilen!
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2 - AVTALSTID
Kan din livssituation ändras under avtalstiden?

Tänk igenom och försök förutse hur din livssituation kommer se ut den kommande
perioden då du skall leasa din bil. Är det möjligt att du kan du få tillökning i familjen
eller få förändrad arbetssituation? Om situationen ändras för dig under
leasingperioden så går det att lösas på två sätt.

-Lämna tillbaka bilen till
återförsäljaren. Eftersom att du inte
behöver lägga in någon
kontantinsats när man hämtar ut
bilen så ligger ofta bilens värderade
pris under det finansierade
beloppet hos finansbolaget om
man skulle vilja säga upp avtalet i
förtid. Detta leder till att du
kommer få betala en kostnad för att
lämna tillbaka bilen, ju längre du
haft bilen desto mindre kostnad blir
det.

-Hitta en person som kan ta över
leasingkontraktet och bilen från dig,
en så kallad överlåtelse. Dubbelkolla
med återförsäljaren innan du skriver
på om det är möjligt att göra en
överlåtelse och vad det kostar. Det
tillkommer en
administrationskostnad för
överlåtelsen.

Privatleasing billigare än att köpa bil
enligt Motormännens riksförbund:
https://www.motormannen.se/nyheter/nyheter-2016/det-nya-bilagandet/
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3 - RÄTT BIL TILL
RÄTT PRIS
Granska marknaden och se vilka behov har du?
Antingen åker man runt på det

Det är väldigt lätt att välja till roliga tillval

traditionella sättet mellan olika bilfirmor,

när man bygger sin bil eftersom att den för

går in på varje enskild hemsida eller

ögat endast kostar några hundralappar i

använder sig av en jämförelsetjänst för att

månaden. Ta alltid kostnaden gånger antal

snabbast möjliga hitta den bilen och det

månader du skall leasa så du vet vad du får

pris som passar dig och din budget. Tänk

betala för tillvalet under avtalstiden. För

efter en extra gång vilket behov du har.

vissa kan det vara billigare att hyra en bil

Hur många gånger kommer du använda

med dragkrok dom få gångerna man

den extra funktionen eller dragkroken och faktiskt använder den alternativt låna en bil
sätt det i paritet vad du får betala i
månaden för tillvalet.
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av en bekant.

4 - GARANTERAT
RESTVÄRDE

5 - FLEXIBELT
AVTAL

Vem står för återköpet efter
avtalstiden?

Kan du ändra avtalet under tiden?

Garanterat restvärde är en av vad de

Vad händer exempelvis om du skulle

största fördelarna med privatleasing.

byta jobb och behöva åka 1000 mil

Restvärde är det värde som bilen står i

mer per år? För att möta kundens

efter avtalstiden hos finansbolaget.

behov har några av finansbolagen gjort

Man kan också likna det med att det

deras avtal flexibla där man enkelt kan

är skulden som är kvar hos

höja exempelvis miltal under

finansbolaget. För att förenkla så är du

avtalstiden. Dubbelkolla om denna

alltså garanterad till att återförsäljaren

möjlighet finns med återförsäljaren om

tar emot bilen utan att du står för

du är osäker på hur många mil du

någon risk vad bilen är värd efter

kommer att köra per år. Glöm heller

avtalstiden. 99% av alla avtal idag är

inte att fråga om serviceavtalet hänger

utformade med garanterade

med i ökningen eller om du måste

restvärden men du skall alltid

köpa till en extra service.

dubbelkolla detta.
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6 - RÄNTAN
Vad händer med månadskostnaden om räntan höjs?

I månadskostnaden så är det en räntekostnad inkluderat. Räntan är oftast rörlig och
följer oftast STIBOR90 https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/171940/3-manstibor. Förenklat betyder det att om räntan går upp eller ner i Sverige så går även räntan
upp eller ner på din leasing. Kolla med återförsäljaren vad räntan är på i leasingavtalet,
en rimlig ränta på en leasingbil idag ligger på ca 2,95-3,95%.
Fördelen i detta är att om räntan exempelvis skulle gå upp en procent så slår inte det
lika hårt som ett huslån exempelvis där skulden är mycket högre. Har man rörlig ränta
som de flesta leasingavtal är på så kommer månadskostnaden att vara rörlig också
med ett par kronor upp och ner varje månad.

7 - ANTAL MIL PER ÅR
Hur många mil beräknar du att köra per år?
Är du lite osäker på hur mycket du kommer köra med din nya bil så är det viktigt att
veta vilken övermilskostnad man har i avtalet. Övermil kostnaden varierar mellan olika
märken och som exempel kan kostnaden vara mellan 5:- till 17:- per övermil. Ta reda på
vad varje extra mil kostar hos återförsäljaren. Väljer du att öka miltalet i avtalen som
hittar under punkt 5 eller att köra och betala för över milen skall inte glömma att fråga
återförsäljaren om serviceavtalet hänger med i övermil kostnaden och i ändringen i
avtalet. Detta är en typisk punkt som många säljare och återförsäljare inte informerar
om som är viktig att känna till. En sak som du bör undersöka är att vissa avtal även
erbjuder en återbetalning vid undermil, dvs en återbetalning till dig som kund vid
avtalets slut om du kört färre antal mil än vad som är angivet i avtalet exempel 3,75:per undermil.
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8 - FÖRSÄKRING
Vad ingår för försäkring i avtalet?

Om vagnskadegarantin gäller under hela leasingperioden behövs endast halvförsäkring
för att vara helförsäkrad. Vagnskadegarantin täcker din bil och halvförsäkringen täcker
om du skulle krocka med en annan bilist. Om bilen registrerats i trafikregistret tidigare
innebär det att garantitiden börjar ticka från det datumet och kommer att ta slut under
leasingperioden vilket betyder att en helförsäkring kommer behöva tecknas
återstående tid. Som kompensation för detta brukar dessa bilar vara billigare
månadskostnad. Detta brukar ej säljare eller återförsäljare vara bra på att informera om.

9 - GARANTIER

10 - SERVICEAVTAL

Vad ingår för garantier och funkar det?

Vad ingår i serviceavtalet?

Be återförsäljaren förklara vilka

Begär en förteckning på vad som ingår

garantier som ingår och hur ser

i det serviceavtalet du valt till på din bil.

garantitiden ut. Vilka garantier gäller

Det finns ingen standardisering över

under hela avtalstiden och vilka

vad ett serviceavtal skall innehålla utan

garantier löper ut under avtalstiden?

detta är olika för olika märken. Är det

Vagnskadegarantin som är kopplad till

inkluderat allt eller är det bara delar av

försäkringen är väldigt viktig att

servicen som ingår. Fråga om det går

undersöka, läs mer under punkt 8. På

att köpa till ett reparationsavtal?

vissa märken kan du köpa till en
förlängd nybilsgarantin om den
ordinarie nybilsgarantin inte ingår
under hela avtalstiden.
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11 - ÖVRIGA
KOSTNADER
Vad betalar jag utöver min månadskostnad?

I månadskostnaden så kan du hos de flesta återförsäljarna få bilen, försäkring,
serviceavtal, sommar och vinterhjul på samma faktura. Du också köpa till däck -skifte
och förvaring mot en höjd månadskostnad. Alla övriga förbrukningskostnader som
spolarvätska, bränsle, böter, tvätt och avgifter etc tillkommer och betalas av
leasingtagaren. Glöm inte fråga återförsäljaren om vad du kan få inbakat i
månadskostnaden och vad som tillkommer. En viktig sak är också att kolla upp vad
bilen har för vägskatt per år. Den betalas en gång per år av dig som brukare av bilen
och ingår inte i månadskostnaden. Utöver detta så har de flesta avtalen en
uppläggningsavgift (Engångsavgift) och en fakturaavgift (Månadsvis).

12 - KANSKE DET
BÄSTA TIPSET
Idag är 1 av 8 bilar privatleasad så är chansen stor att du känner någon som leasar eller
har leasat bil. Fråga vad de har för erfarenhet om leasing och om de kan ge dig något
tips. Du är även alltid välkommen att fråga någon av Bilofferts rådgivare, kostnadsfritt
såklart!
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Vad är
nästa
steg?
1:

Läs guiden ”Privatleasing 12 enkla tips” en gång till.

2:

Gå in på www.biloffert.se och sök bland de olika märken och modeller som
filtreras fram för dig och dina behov.

3:

Tryck på knappen “Lägg till & jämför” så kan du jämföra bilarna mot varandra för
att se skillnad.

4:

Skicka in en kostnadsfri offertförfrågning på 1-3 bilar så kontaktas du direkt av
din närmaste återförsäljare.

5:

Hittar du en bil som passar? Beställ bilen av återförsäljaren och få ett
leveransdatum.

6:

Njut av din nya bil utan att tänka på värdeminskning eller andrahandsvärde.

KLICKA HÄR FÖR ATT FÅ EN
KOSTNADSFRI OFFERT
#SLUTAALDRIGJÄMFÖR
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