
 

 

Sydbank Leasings vilkår for billeasing 
 
 
Sydbank Leasings vilkår for billeasing gælder i ethvert 
forretningsmellemværende mellem Sydbank Leasing og 
Sydbank Leasings kunder, medmindre andet er udtrykkeligt 
aftalt. 

 
Operationel leasing 
 
1. Levering og hæftelse 

Sydbank Leasing kan ikke gøres ansvarlig for  

1) forsinkelser ved bilens levering 

2) eventuelle beskadigelser, ødelæggelser eller bortkomst af 
bilen 

3) eventuelle driftstab som følge af punkt 1) og 2). 

 

2. Fejl og mangler ved levering 

Konstaterer leasingtager fejl og mangler ved bilen efter levering, 
skal Sydbank Leasing straks have besked om fejlene. Samtidig 
skal leasingtager gøre forhandleren opmærksom herpå.  
 
3. Service – og vedligeholdelse 
Leasingtager er pligtig til at overholde service i henhold til 
servicehæftet. 
Service jf. servicehæftet samt vedligeholdelse af køretøj og 
fabriksmonteret udstyr er dækket. Eftermonteret udstyr er 
således ikke dækket. 
Følgende dækkes ikke: 
1) Udskiftning eller reparation af dele som følge af manglende 

vedligeholdelse og/eller misbrug af bilen  
2) vedligeholdelse eller reparation af bilen på 

brugers/leasingtagers foranledning efter normal arbejdstids 
ophør 

3) vedligeholdelse eller reparation som skyldes manglende 
påfyldning af frostvæske, olie , bremsevæske o.l. 

4) vedligeholdelse eller reparation af speciallakering, skrift 
eller kunst, som er påført bilen 
 

4. Uopsigelighed 
Leasingaftalen er uopsigelig i hele løbetiden 
 
5. Aflevering af bilen 
Når leasingaftalen udløber – eller ved et aftalt førtidigt ophør af 
leasingaftalen –afhentes / afleveres bilen efter nærmere aftale. 
Bilen skal ved tilbageleveringen være i driftsmæssig klar og 
uskadt stand, og alle mangler, som ikke skyldes almindeligt slid 
og ælde, vil blive udbedret for leasingtagers regning. Beløbet 
betales kontant, når udbedringen er opgjort. Definition på 
mangler fremgår af afsnittet klassifikationsstandarder, som er 
vedhæftet aftalen. Sydbank Leasing foranlediger, at der 
udarbejdes en tilstandsrapport i.h.t. disse 
klassifikationsstandarder. Af klassifikationsstandarder fremgår 
også, hvilke ting, der skal afleveres sammen med bilen (punktet 
GENERELT).  
Der foretages en aflæsning af bilens kilometerstand, og Sydbank 
Leasing registrerer bilens kørte overkilometre i forhold til det 
fakturerede, og Sydbank Leasing opkræver de overkørte km hos 
kunden 1-3 måneder efter leasingaftalens udløb  
 
 

6. Brændstofkort 
Har leasingtager ønsket at få et brændstofkort med til bilen, 
hæfter leasingtager for indkøb foretaget på brændstofkortet, 
herunder evt. misbrug, og er pligtig til at betale de indkøb, der er 
foretaget på kortet. Leasingtager erklærer at være bekendt med, 
at Sydbank Leasing først får oplysninger om indkøb ca. 1½  
måned efter, at disse er foretaget, og at der derfor kan komme 
en opkrævning flere måneder efter leasingaftalens udløb. 
 
 

Finansiel leasing 
 
1. Levering og hæftelse 

Sydbank Leasing kan ikke gøres ansvarlig for  

1) forsinkelser ved bilens levering 

2) eventuelle beskadigelser, ødelæggelser eller bortkomst af 
bilen 

3) eventuelle driftstab som følge af punkt 1) og 2). 

 

2. Fejl og mangler ved levering 

Konstaterer leasingtager fejl og mangler ved bilen efter levering, 
skal leasingtager straks, og uden unødigt ophold rette 
henvendelse til forhandleren, for at få fejl og manglerne 
udbedret. Leasingtager skal først underskrive og returnere 
leveringsgodkendelsen, når evt. fejl og mangler er udbedret. 
Sydbank Leasing betaler leverandøren ved modtagelsen af 
leveringsgodkendelsen. Er der tale om relativt små fejl, kan det 
aftales, at betale bilen mod tilbageholdelse af et mindre beløb.  
 
3. Udløb af aftalen 
Når leasingaftalen udløber skal leasingtager jf. leasingaftalens 
bestemmelser anvise en køber (der skal være erhvervsdrivende) 
til bilen. Sydbank Leasing sender et udløbsbrev to måneder før 
udløb. Sydbank Leasing udsender en salgsfaktura til den anviste 
køber, som først bliver ejer af bilen, når hele fakturabeløbet er 
betalt.  
Omkostninger til omregistrering af bilen, og det praktiske 
papirarbejde er Sydbank Leasing uvedkommende. 
 
4. Brændstofkort 
Har leasingtager ønsket at få et brændstofkort med til bilen og til 
biler, som ikke er leaset gennem Sydbank Leasing, hæfter 
leasingtager for indkøb foretaget på brændstofkortet, herunder 
evt. misbrug, og er pligtig til at betale de indkøb, der er foretaget 
på kortet. Leasingtager erklærer at være bekendt med, at 
Sydbank Leasing først får oplysninger om indkøb ca. 1½  måned 
efter, at disse er foretaget, og at der derfor kan komme en 
opkrævning flere måneder efter leasingaftalens ophør. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fælles for operationel og finansiel leasing 
 
• De leasede genstande skal indregistreres med Sydbank 

Leasing som ejer, CVR-nr. 12626509, og leasingtager (eller 
en af leasingtager anvist person) som bruger.  
 

• I tilfælde af ridser, skrammer og buler på bilen forårsaget af 
trafikskader eller på anden måde, er bruger forpligtet til 
straks at lade disse udbedre på autoriseret værksted.  

 
• Leasingtager giver samtidig Sydbank Leasing tilladelse til at 

fremsende oplysninger vedrørende nærværende 
leasingaftale til leverandør/forhandler. 
 

 
Forholdsmæssig registreringsafgift 
 
Denne aftale indgås efter reglerne om forholdsmæssig 
registreringsafgift, under forudsætning af SKATs godkendelse af 
aftalen. 
For aftaler, der er indgået efter reglerne om forholdsmæssig 
registreringsafgift, gælder nedenstående betingelser.  
 
Aftalen udløber reelt ved slutdatoen i feltet ”periode – 
forholdsmæssig registreringsafgift”, som kan være forskellig fra 
udløbet af betalingsperioden – og bilen vil blive afhentet 
(alternativt skal pladerne afleveres) på dette tidspunkt! 
Leasingtager indestår Sydbank Leasing for ethvert offentlig krav, 
Sydbank Leasing måtte blive stillet overfor som følge af den 
forholdsmæssige registreringsafgift: 
 
Udløb  
• Operationel aftale: leasingtager forpligter sig til, at bilen er 

klar til afhentning senest 1 arbejdsdag efter slutdatoen i 
”periode – forholdsmæssig registreringsafgift” - nærmere 
oplysninger om afhentningen følger kort tid før 
udløbstidspunktet, og der skal medfølge 
registreringsattestens del 1 og 2. 
 

• Finansiel aftale: leasingtager anviser køber til bilen. 
Leasingtager forpligter sig til at indsende bilens plader og 
registreringsattestens del 1 og 2, således, at de er Sydbank 
Leasing i hænde senest 3 arbejdsdage før slutdato i 
”periode – forholdsmæssig registreringsafgift”.  Såfremt 
Sydbank Leasing begærer omberegning af 
registreringsafgiften, vil omregistrering af bilen til køberen 
først kunne ske, når omberegningen er gennemført. 

 
 Førtidigt ophør 
• Generelt er leasingaftalen uopsigelig i den aftalte periode. 

Sydbank Leasing kan evt. tilbyde leasingtager førtidigt 
ophør på særlige betingelser. Kan leasingtager acceptere 
de stillede betingelser, gælder følgende: 
 

• Operationel aftale: Leasingtager forpligter sig til, at bilen er 
klar til  afhentning efter nærmere aftale, dog senest 1 
arbejdsdag efter  det aftalte ophør. 

 
 

• Finansiel aftale: leasingtager anviser køber til bilen.  
Leasingtager forpligter sig til at indsende bilens plader og 
registreringsattestens del 1 og 2, således, at de er Sydbank 
Leasing i hænde senest 3 arbejdsdage før det aftalte ophør. 
Såfremt Sydbank Leasing begærer omberegning af 
registreringsafgiften, vil omregistrering af bilen til køberen 
først kunne ske, når omberegningen er gennemført. 

 

Det betragtes som førtidigt ophør (og misligholdelse), hvis 
leasingtager overlader brugen af bilen til tredjemand. Her 
fastsætter Sydbank Leasing betingelserne for førtidigt 
ophør, og leasingaftalen skal omgående bringes til ophør. 
Leasingtager forpligter sig til at lade bilen afhente hhv. 
indsende bilens plader og registreringsattesten jf. 
betingelserne ovenfor under  operationel hhv. finansiel 
aftale. 

 
Misligholdelse 
• Går leasingtager konkurs, skal den eksisterende 

leasingaftale afbrydes, og registreringsafgiften 
omberegnes/berigtiges på tidspunktet for afbrydelsen.  

• Ønsker konkursboet herefter at indtræde i leasingaftalen, jf. 
ABL 95, §14, stk. 2, kræver dette en ny leasingaftale, som 
skal godkendes af Sydbank Leasing og SKAT 

 
Tyveri 
• Leasingtager skal omgående meddele tyveri af bilen til 

Sydbank Leasing, og sørge for, at Sydbank Leasing 
modtager en kopi af politianmeldelsen.  Dukker bilen ikke 
umiddelbart op, betragtes leasingaftalen som afbrudt, og 
Sydbank Leasing foretager omberegning/berigtigelse af 
registreringsafgiften på tidspunktet for afbrydelsen. 
Leasingaftalen opgøres herefter efter Sydbank Leasings 
principper herfor. 

 
 
 
Udskiftning i perioden 
• I aftaler med forholdsmæssig registreringsafgift finder pkt. 

8 i Sydbank Leasings almindelige forretningsbetingelser 
ikke anvendelse. 

• Ønsker leasingtager udskiftning af bilen, betragtes dette 
som førtidigt ophør (se dette punkt) og efterfølgende 
etablering af ny leasingaftale (forudsat, at SKAT godkender 
den nye aftale) på aktuelle vilkår. 
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