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. Samarbejdspartner
Sydbank Leasings samarbejdspartner på det operationelle billeasing-marked er LeasePlan, som står for den praktiske håndtering
af bilerne og tilvalgsydelserne.

9. 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
Finansiel leasing
2. 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).
3. Fejl og mangler ved levering
Konstaterer leasingtager fejl og mangler ved bilen efter levering,
skal Sydbank Leasing straks have besked om fejlene. Sydbank
Leasing videregiver beskeden til LeasePlan, som sørger for at
kontakte forhandleren og gøre indsigelse for at få rettet fejl og
mangler hurtigst muligt.
4. 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
5. Skadestilfælde
I skadestilfælde skal leasingtager omgående kontakte LeasePlans Skadesservice, telefon nr. fremgår af velkomstmappen. Bilen skal repareres på et værksted anvist af LeasePlan. I velkomstmappen findes et vejhjælpskort, som kan bruges, hvis bilen går i stykker. For hver gang kortet bruges, opkræves der betaling. Vejhjælp er således ikke indeholdt i den samlede leasingafgift, men afregnes særskilt
6. Besigtigelse
LeasePlan er til enhver tid berettiget til at besigtige bilen
7. Uopsigelighed
Leasingaftalen er uopsigelig i hele løbetiden
8. Aflevering af bilen
Når leasingaftalen udløber – eller ved et aftalt førtidigt ophør af
leasingaftalen – afhenter LeasePlan 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 vedlagte klassifikationsstandarder,
klassifikationsstandarder som er vedhæftet
aftalen. LeasePlan 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 LeasePlan registrerer bilens kørte overkilometre i forhold til det fakturerede, og Sydbank Leasing opkræver de overkørte km hos kunden 1-3 måneder efter leasingaftalens udløb

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
aftale n
Når leasingaftalen udløber skal leasingtager jf. leasingaftalens
bestemmelser anvise en køber (der skal være erhvervsdrivende)
til bilen. Sydbank Leasing udsender en salgsfaktura til den pågældende, 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, 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 registre-

ringsafgiften, 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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Klassifikationsstandarder
er kun gældende for operationel leasing
KAROSSERI
Følgende er acceptabelt:
Mindre stenslag på motorhjelm, skærmkanter, osv.
Mindre ridser, der kan poleres væk.
Mindre buler på paneler, der kun kan ses ved ”Body Line
check”.
Følgende er ikke acceptabelt:
Ridser, der ikke går væk ved polering.
Stenslag, der er nemme at se på 1 meters afstand.
Buler, der ikke kræver kontrol af karosseriet for at kunne ses,
dvs. buler, der er synlige på 2 meters afstand i en 45 graders
vinkel.
INDTRÆK
Skal være velholdt og må ikke have grimme skader, pletter efter reparationer eller brandmærker.
GLAS
Følgende er acceptabelt:
Mindre hak/ridser på forruden uden for viskerbladenes radius
anses generelt for værende acceptable, så længe de er højst 5
mm i diameter, og så længe der er højst 3 pr. forrude.
Følgende er ikke acceptabelt:
Hak eller ridser inden for viskerbladenes radius, der er over 2
mm i diameter.
Hak uden for viskerbladenes radius, der er over 5 mm i diameter.
Hak, der viser tegn på revnedannelse, eller reparationer, der er
synlige på 1 meters afstand.
Revnede lygteglas eller lygteglas med huller i.

ALUFÆLGE OG HJULKAPSLER
Følgende er acceptabelt:
Mindre ridser og gnidemærker, der er mindre end 4 cm lange.
Følgende er ikke acceptabelt:
Revner, større ridser eller buler.
Hjul eller hjulkapsler, der er i stykker eller har forkerte specifikationer.
Ridser eller gnidemærker, der er mere end 4 cm lange.
KOFANGER, BANDER OG FENDERLISTER
Følgende er acceptabelt:
Mindre afskrabninger på umalede kofangere, bander og fenderlister.
(BEMÆRK: Hvad angår malede kofangere, bander og fenderlister, gælder samme betingelser som for karosseriet).
Følgende er ikke acceptabelt:
Revnede, brækkede, hullede, bulede og løstsiddende kofangere, bander og fender-lister.
DÆK
Alle dæk skal opfylde gældende lovgivning og skal have mindst
1,6 mm mønster.
Slidbanedæk eller dæk af slidbanetypen er ikke acceptable.
REPARATIONER
ALLE REPARATIONER SKAL VÆRE FORETAGET på et værksted anvist/godkendt af LeasePlan og skal opfylde producentens oprindelige specifikationer.
GENERELT
Der skal medfølge en komplet servicebog, instruktionsbog, et
helt sæt tændingsnøgler, radiokode og nøgle til låsemøtrik (alufælge).

