Afleveringsguide til erhvervskunder
HVORNÅR SKAL BILEN AFLEVERES?
Almindelig udløb:
o Bilen skal afleveres den sidste dag i den måned hvor leasingaftalen udløber.
o Ved lørdage/søndage/helligdage kan bilen afleveres den 1. hverdag i måneden seneste kl.
10.00. Bliver bilen afleveret senere end tilladt, vil du blive faktureret for: minimum 1 måneds
registreringsafgift, en opkrævning fra SKAT og et gebyr.
Stop før tid:
o Inden aftalens udløb, skal bilen altid afleveres den sidste hverdag i måneden.
o Afleveres der senere end tilladt, vil du blive faktureret for: minimum 1 måneds
registreringsafgift, en opkrævning fra SKAT og et gebyr.
AFLEVERING PÅ ET ANDET TIDSPUNKT END OVENSTÅENDE?
o Kontakt da vores returafdeling på telefon: 7213 2010 eller via returbil@fleggaard.dk og aftal
nærmere herom.
HVAD SKAL JEG HUSKE VED AFLEVERING?
o Bilen skal være rengjort (vasket udvendigt og rengjort indvendigt).
o Samtlige nøgler + nøglekort medbringes.
o Sommer/vinterdæk medbringes (såfremt leasingaftalen indeholder dette).
o Del 1 af registreringsattesten medbringes.
o Servicehæfte og instruktionsbog medbringes.
o Udstyr i henhold til leasingaftalen medbringes.
o Brændstofkort medbringes (såfremt disse ikke overgår til en ny leasingaftale).
o Husk at få udbedret evt. skader på bilen, som du ønsker at få dækket af din forsikring.
HVORDAN FOREGÅR AFLEVERINGEN?
o Vi samarbejder med Applus Bilsyn A/S, som sikrer en uvildig og ensartet gennemgang af bilen.
Afleveringsrapporten bliver gennemgået sammen med dig og ca. 3 uger efter modtager du
den endelige opgørelse.
o Hvis du ikke har mulighed for at deltage i gennemgangen, vil du blive bedt om at underskrive
en fraskrivelseserklæring. Derved accepterer du, at bilen bliver gennemgået uden din
tilstedeværelse og du har ikke mulighed for at gøre indsigelser af gennemgangen.
HVORDAN BOOKER JEG TID?
o Klik ind på: http://webbooking.applusbilsyn.dk/BilsynBooking/Index.cshtml
o Står du overfor at skal have foretaget ordinært serviceeftersyn umiddelbart inden
leasingaftalen udløber, skal du ikke bestille tid til service, med mindre du overskrider
serviceintervallet med mere end 2.500 km. Hvis du er i tvivl, så kontakt venligst vores
tekniske afdeling. Fleggaard Leasing Teknisk afdeling kan kontaktes på tlf. 7213 2060.
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