Vägen till enkelt bilägande
All-in samlar allt på en faktura

Volkswagen Financial Services

Vägen till enkelt bilägande
All-in samlar allt på en faktura
Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en
månatlig betalning på en faktura. En förmånlig och
enkel biladministration som ger dig mer tid för din
egen verksamhet.
Volkswagen Företagsleasing – Följer bilens värdeminskning, vilket ger dig en lägre månadsbetalning och
möjlighet att byta till en ny bil oftare.
Volkswagen Försäkring – Väljer du vår finansiering får
du även rabatt på Volkswagen Försäkring.
Volkswagen Serviceavtal från 1,10 kr milen – Ger
kontroll över dina service- och underhållskostnader.
Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet
på din Volkswagen Transportbil.
Drivmedelskort – Vi kan också erbjuda drivmedelskort
med företagsrabatt som du får utan några tillkommande
avgifter.
Dessutom får du riktigt bra garantier och möjlighet att
boka en gratis lånebil när din egen är på service. Läs mer
på volkswagentransportbilar.se
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Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering där Volkswagen Företagsleasing
generellt är det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

Inget krav på kontantinsats – Leasing löser
företagets bilbehov utan att binda kapital i
tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig
en avkastning på.

Lägre månadsbetalning – Volkswagen
Företagsleasing erbjuds med restvärde
vilket ger en lägre månadsbetalning och
att man kan byta till ny bil oftare. Bilen
fungerar som säkerhet och leasingavgiften
följer bilens värdeminskning.

Bilen som säkerhet – Finansieringsformen
belastar inte företagets övriga säkerheter
och det frigör likviditet genom att inte
använda bolagets pengar. Behåll företagets
soliditet och likviditet.

Avdragsgill moms – Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen
är avdragsgill.

För företag

Finansiell eller operationell leasing – Vi
erbjuder både finansiell och operationell
leasing.

VÄLJ MELLAN:
Finansiell leasing där leasetagaren får
den ekonomiska förmånen och bär den
ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, d.v.s bilens restvärde.
Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet,
d.v.s bilens restvärde.
Läs mer på
volkswagentransportbilar.se/finansiera
Läs mer om enkla biladministrationen
Volkswagen All-in på s. 6.
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Volkswagen Företagsleasing
Generellt det enklaste sättet att
finansiera företagets bilar.
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Volkswagen Företagsleasing – Momsavdrag med 50 %, ingen
insats och binder inte företagets kapital i tillgångar. Efter
avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din
Volkswagen-återförsäljare.
Volkswagen Försäkring – Upp till 25 % rabatt när bilen
finansieras genom Volkswagen Financial Services.

Innehållsdeklaration All-in
●
●
●
●

Dessutom
●

Volkswagen Serviceavtal från 1,10 kr milen – Låg fast månadsbetalning ger enkel kontroll över servicekostnaderna.
Med Volkswagen All-in samlas ditt företags bilutgifter för
finansiering, serviceavtal och försäkring – Allt på en faktura
och betalning per månad.
Läs mer på volkswagentransportbilar.se/finansiera

●
●

●

●

●

All-in
Transportbilar
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Företagsleasing
Försäkring
Service- och underhållsavtal
Drivmedel, parkering och tvätt

Möjlighet att förlänga garantin upp
till 5 år.
3 års garanti utan milbegränsning.
MaxiMil driftgaranti upp till 5 år
med stilleståndsersättning.
MobilitetsGaranti (bärgning, lånebil
eller fri övernattning).
Garanti mot genomrostning upp till
12 år beroende på modell.
Volkswagen Vikarie – gratis lånebil.

Volkswagen All-in
Genom All-in samlar vi dina bilkostnader med en
månatlig betalning på en faktura. En förmånlig
och enkel biladministration som ger dig mer tid
för din egen verksamhet.
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Volkswagen Billån
Vårt vanligaste lån för privatpersoner
och företag.
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Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även företag som vill äga sina
fordon och vill ha avskrivningsmöjligheter
väljer denna finansieringsform. Vi erbjuder
möjlighet att anpassa billånet efter dina
önskemål. Fördelar med Volkswagen Billån:
Bilen som säkerhet – Använd bilen som
säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer bilens värdeminskning.
Billån med restskuld – Volkswagen Billån
erbjuds med restskuld vilket ger lägre
månadsbetalning och möjlighet att byta till
ny bil oftare.

För privatpersoner
och företag

Välj avtalstid – Anpassa lånet efter dina
villkor och välj en avtalstid vid Billån mellan
12-84 månader.
Förmånlig ränta – Rörlig eller fast ränta.
20 % insats – Låna upp till 80 % av bilens
pris. Inget formellt krav på kontantinsats
för företag.
Avsluta avtalet i förtid – Lös ditt
Volkswagen Billån eller amortera extra när
du vill.
Finansiera hela bilen – Företag och privatpersoner som använder bilen i tjänsten kan
finansiera bilköpet upp till 100 %.
Läs mer på
volkswagentransportbilar.se/finansiera
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Volkswagen Privatleasing
Det enklaste sättet att köra en ny Volkswagen
Transportbil privat.

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för
den bärande tanken med privatleasing är
enkelhet. Efter avtalstiden återlämnar du
bilen till din Volkswagen-återförsäljare.
Fördelar med Volkswagen Privatleasing:

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen. Övermil och onormalt slitage
debiteras utöver leasingavgiften. Därför är
avtalad körsträcka och regelbunden skötsel
av bilen viktigt att tänka på.

Ingen kontantinsats – Vid privatleasing
finns inget krav på kontantinsats.

När du privatleasar en Volkswagen
Transportbil och väljer att teckna
Volkswagen Försäkring så ingår en fri lånebil i händelse av skada och ingen självrisk
vid stöld. Bilen repareras alltid med originaldelar hos en auktoriserad återförsäljare.
Dina premier och självrisker kommer samlat på din månadsfaktura.

Inget ägande – Du behöver inte fundera
kring bilens framtida värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din
Volkswagen-återförsäljare.
Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är oftast 24-36 månader men det
finns även möjlighet till annan avtalstid.
Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen
används, planerad körsträcka, avtalstid och
bilmodell.
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Läs mer på
volkswagentransportbilar.se/finansiera

För privatpersoner
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Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp
till 84 månader för billån (96 månader för
våra hubilsmodeller), och upp till
60 månader för leasingavtal. Vår rörliga
ränta är baserad på VWFS basränta.
Räntan justeras varje månad, vilket innebär
att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella
räntesänkningar. Samma gäller även vid
höjning av räntan.
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Väljer du fast ränta sätts den på leveransdagen
och följer kontraktet upp till 60 månader. Den
ränta du betalar för billånet är avdragsgill med, för
närvarande, 30 % i din deklaration.

Attraktivt
helhetserbjudande
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din
Volkswagen Transportbil. Kombinera finansieringen med
Volkswagen Försäkring och Volkswagen Serviceavtal för
ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och
betalning per månad. Gå All-in så får du dessutom parkering,
drivmedel och tvätt på en och samma faktura.
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Bygg din bil
På volkswagentransportbilar.se kan du enkelt se vad den
månatliga kostnaden blir för din önskade bil. Du kan välja
mellan företagsleasing, billån och förmånsvärde under fliken
Bygg din bil. Här hittar du information om olika bilmodeller,
tillval, bränsleförbrukning, förmånsvärden, aktuella skatteregler och mycket mer. Din Volkswagen-återförsäljare kan
berätta mer om tjänstebilskostnader och förmånsvärde
beträffande miljöbilar, nedsättning av förmånsvärde, extrautrustning samt avdrag om du kör långt i tjänsten.
På volkswagentransportbilar.se kan du i tre enkla steg
dessutom konfigurera och beställa ett urval av leasingbilar
för ditt företag med All-in som tillval.
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Se alla modeller och bygg din bil
på volkswagentransportbilar.se

Nya Caddy Cargo

Crafter
Bygg din egen Crafter

Bygg din egen Caddy Cargo

Transporter

Bygg din egen Transporter

Caravelle

Bygg din egen Caravelle

Bränsleförbrukning blandad körning från Caddy Cargo 4,9 l/100km, CO₂-utsläpp 128 g/km, Transporter 7,2 l/100km, CO₂-utsläpp 190 g/km, Multivan 7,4 l/100km,
CO₂-utsläpp 194 g/km, Crafter 9,3 l/100km, CO₂-utsläpp 245 g/km, Caravelle 7,4 l/100km, CO₂-utsläpp 193 g/km. Miljöklass Euro 6.
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Volkswagen Serviceavtal innebär service
hos auktoriserad Volkswagenåterförsäljare. Enkel kontroll på kostnaderna samtidigt som bilen servas hos auktoriserad Volkswagen-verkstad med specialutbildade mekaniker och alla specialverktyg.
Fördelar med Volkswagen Serviceavtal:
Fast månadsbetalning – Låg fast månadsbetalning ger enkel kontroll över servicekostnaderna för din Volkswagen.
Alltid Volkswagen Originaldelar – Din bil
uppdateras alltid med den senaste
programvaran och servas med Volkswagen
Originaldelar.
Volkswagen Originalservice – Med
Volkswagen Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din
Volkswagen.

Din trygghet på vägen – Förlängd
Volkswagen MobilitetsGaranti.
Avdragsgill moms – Företag har möjlighet
att lyfta momsen på månadskostnaden för
serviceavtal.
Service och underhållsavtal
från 1,10 kr milen
Du tecknar ett mycket förmånligt avtal för
din nya Volkswagen Transportbil. Det kostar
bara från 1,10 kr per mil exkl. moms för dig
som företagare. För dig som privatperson
kostar det från 1,38 kr inkl. moms.
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Volkswagen Transportbil.
Kombinera Volkswagen Serviceavtal med
Volkswagen Försäkring och märkesfinansiering för ett attraktivt helhetserbjudande –
allt på en faktura och betalning per månad.
Läs mer på
volkswagentransportbilar.se/finansiera.

I avtalet ingår ej: fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och
växellåda (täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions- och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse,
vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och
startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror
på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.
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För privatpersoner
och företag

Volkswagen Serviceavtal
Service hos en auktoriserad Volkswagenverkstad till en låg fast månadskostnad.
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Volkswagen Försäkring
Med upp till 25 % rabatt på priset, konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och lägre självrisker.
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Volkswagen Försäkring är skräddarsydd för din Volkswagen Transportbil. Förutom generösa
ersättningsnivåer får du alltid trygga reparationer med originaldelar hos auktoriserade
Volkswagen-verkstäder. Självklart också till ett konkurrenskraftigt pris. Volkswagen Försäkring är ett bra val både för din bil och din säkerhet.
Företag/Privat

Personbilsregistrerad bil

Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har
fabriksmonterat originallarm.

En helt ny Volkswagen Transportbil av
samma modell vid stöld eller totalskada
upp till två års ålder eller max 4 000 mil.*

Maskin- och elektronikförsäkring som gäller länge – 8 år eller upp till 15 000 mil.
Ersättning utan maxgräns för däck, fälgar
och fabriksmonterad elektronisk utrustning.
Upp till 25 % rabatt på Volkswagen Försäkring när du finansierar bilen med märkesfinansiering.
Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada
som ersätts av vagnskadegaranti.
Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr
vid skada på fast inredning såsom skåp,
hyllor, lådor och hurtsar.
Gäller fordon registrerade som lätt lastbil från Volkswagen
Transportbilar.

Ersättning med 120 % av marknadsvärdet
vid totalskada efter två års ålder eller mer
än 4 000 mil.*
Komplettera med tilläggsförsäkring Stor
Bilextra. Ersätter 75 % av hyrbilskostnaden
i upp till 60 dagar, ingen självrisk vid kollision med vilt och reducerad självrisk vid
skadegörelse.
Volkswagen Försäkring kan med fördel
kombineras med märkesfinansiering och
Volkswagen Serviceavtal – Allt på en
faktura och betalning per månad.
Läs mer på
volkswagentransportbilar.se/finansiera.
* Gäller ej vid privatleasing. Gäller personbilsregistrerade
fordon från Volkswagen Transportbilar. För fullständiga
försäkringsvillkor besök volkswagenbilforsakring.se.

Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. Volkswagen Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans
Sverige AB. För fullständiga försäkringsvillkor se volkswagentransportbilarforsakring.se. Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig
trafik kan inte försäkras i Volkswagen Försäkring.
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Volkswagen Financial Services
Volkswagen Företagsleasing

●

●

Vi erbjuder billån med restskuld där bilen
fungerar som säkerhet. Finansieringen
följer bilens värdeminskning vilket ger en lägre
månadsbetalning och möjlighet att byta till ny
bil oftare.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i deklarationen med 30 %.
FÖRETAG Billån är en intressant finansieringsform för företag som vill äga sina fordon och ha
avskrivningsmöjlighet.

Volkswagen Privatleasing
●

●

Om du vill betala för nyttjandet – ingen insats,
inget ägande, ingen restvärdesrisk.
Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din
Volkswagen-återförsäljare.

●

●

●

Vi erbjuder företagsleasing med restvärde vilket ger
en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till
ny bil oftare. Bilen fungerar som säkerhet och leasing
avgiften följer bilens värdeminskning.
Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva
momsen är avdragsgill.
Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar.
Välj mellan både finansiell och operationell leasing.

Attraktivt helhetserbjudande

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din
nya Volkswagen Transportbil. Kombinera finansieringen
med Volkswagen Försäkring och Volkswagen Service
avtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en
faktura och betalning per månad.

Volkswagen biladministration
●

Volkswagen Serviceavtal
●
●

●

●

Enkel kontroll på kostnader för service.
Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela
avtalstiden.
Din bil uppdateras alltid med den senaste program
varan och servas med Volkswagen Originaldelar.
Ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

●

Personalbil
●

●

Volkswagen Försäkring
●

●

●

Upp till 25 % rabatt på försäkringen när du finansierar
bilen med Volkswagen Financial Services.
En helt ny Volkswagen eller 120 % av marknadsvärdet
vid stöld eller totalskada.
Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts
av vagnskadegaranti. Ingen självrisk vid stöld i bilen
om den har fabriksmonterat originallarm.
Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje
Telefon: 08-553 868 70
kundservice.foretag@vwfs.se
kundservice.privat@vwfs.se
www.volkswagentransportbilar.se

Team
Transportbilar

All-in – Vägen till enkelt bilägande.
Du får finansiering, service och underhåll, försäkring,
drivmedel, däck, tvätt och parkeringsavgifter samlat i
ett paket. Allt på en faktura och betalning per månad.
Fleet Support – Maximal kontroll och minimal
administration.
Kostnadsneutral personalförmån som finansieras
genom ett löneavdrag.
Du som förare får lägre bilkostnader, slipper betala
kontantinsats och behöver inte fundera över rest
värdet.

Volkswagen Försäkring
106 80 Stockholm
Tel. 0770-110 150
kundservice@volkswagentransportbilarforsakring.se
skadeservice@volkswagentransportbilarforsakring.se
www.volkswagentransportbilarforsakring.se

Fleet Support
151 88 Södertälje
Telefon: 08-120 812 20
fleetsupport@vwfs.se

Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring
är en del av If Skadeförsäkring AB. Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. Volkswagen-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På volkswagentransportbilar.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO2 och miljöklass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.
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