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1. Bakgrund
Detta avtal avser Privatleasing av ett Fordon. Privatleasing innebär att Leasegivaren 
äger Fordonet och Leasetagaren har rätt att använda Fordonet. Den bilhandlare som 
Fordonet beställts hos kallas i detta avtal för Leverantör.

2. Leasingtid
2.1 Rätten att använda fordonet gäller från den dag som Fordonet hämtas ut hos 
Leverantören och upphör vid slutet på den leasingperiod1 som anges på kontrakts
sidan. Parterna kan komma överens om en förlängning av leasingavtalet vilket ska 
ske minst tre månader före avtalet upphör. Vid en förlängning utgår en avgift.

2.2 Detta avtal upphör när Leasegivarens och Leasetagarens samtliga förpliktelser 
enligt avtalet har fullgjorts.

3. Undersökning, fel eller brist i Fordonet
3.1 Leasetagaren ska, när Fordonet hämtas från leverantören, noga undersöka det 
och inom skälig tid reklamera eventuellt fel eller brist i Fordonet till Leverantören.

3.2 Leasegivaren överlåter till Leasetagaren sin rätt hos Leverantören begära avhjäl
pande på grund av fel eller brist i Fordonet eller utebliven leverans.

3.3 För det fall Leverantören inte inom skälig tid vidtar åtgärder som Leasetagaren 
rimligen kan förvänta ska ske kan Leasetagaren istället vända sig till Leasegivaren.

3.4 Leasegivaren garanterar inte Fordonets kvalitet, prestanda och skick eller dess 
lämplighet för Leasetagaren.

3.5 Om det på Fordonet uppkommit ett konstaterat fel (inkl. garantifel) eller brist för 
vilket Leverantören är ansvarig och Fordonet på grund av detta fel eller denna brist 
inte går att bruka under en längre sammanlagd tid än sju (7) dagar från det att felet 
anmälts till Leverantören och om inte Leverantören under denna tid inte heller tillhan
dahållit en ersättningsbil till Leasetagaren har Leasetagaren rätt till en nedsättning av 
den månatliga leasingavgiften med 1/30 per dag under den tid stilleståndet varar. För 
det fall Fordonet varit obrukbart mer än 30 dagar i följd på grund av ett sådant fel och 
om Leasetagaren under denna tid inte heller haft tillgång till ersättningsbil har Lease
tagaren rätt att häva detta avtal utan ytterligare kostnad. En sådan rätt till hävning fö
religger också om Leasetagaren – genom att utnyttja sin rätt att göra gällande fel och 
brister mot Leverantören – till följd av ett sådant fel eller sådan brist i Fordonet hävt 
avtalet mot Leverantören. Andra fel eller brister i Fordonet berättigar inte Leasetaga
ren till innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är 
då inte heller berättigad till uppskov med eller befrielse från betalningar enligt avtalet.

4. Fordonet
4.1 Leasegivaren eller representant för denne äger rätt att, efter föregående medde
lande, när som helst under leasingtiden besiktiga Fordonet. Leasegivaren har rätt att 
förse Fordonet med märkning som utvisar att det tillhör Leasegivaren.

4.2 Leasetagaren har inte rätt att utan Leasegivarens skriftliga medgivande utföra 
ändringar av eller ingrepp i Fordonet.

4.3 Om Leasetagaren försätts i konkurs eller Kronofogdemyndigheten gör utmätning 
ska Leasetagaren informera om att Leasegivaren äger Fordonet och omedelbart 
under rätta Leasegivaren därom.

5. Fordonets brukande
5.1 Fordonet får användas för avtalad körsträcka under avtalad löptid inklusive inte
rimsperiod. Leasetagaren får under avtalets löptid begära ändring av angiven avtalad 
körsträcka. Ändrad körsträcka kommer att påverka leasingavgiften.

5.2 Fordonet får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande 
period överstigande 45 dagar eller utanför EES utan särskilt medgivande från Lease
givaren. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser av annan än förare 
som är folkbokförd i Sverige. Fordonet får inte heller nyttjas i tävlings sammanhang 
eller i yrkesmässig trafik. Leasetagaren får inte hyra ut Fordonet till annan eller låta 
annan bruka Fordonet mer än tillfälligt. Fordonet får inte framföras utan att föraren 
har ett giltigt körkort.

5.3 Leasetagaren ska vårda Fordonet väl i enlighet med Leverantörens och general
agentens anvisningar och rekommendationer så att det är i gott, funktionsdugligt och 
lagenligt skick. Underhåll och reparation får endast utföras av auktoriserad verkstad. 
Det innebär bl.a. att Leasetagaren ska se till att fordonet genomgår service enligt 
gällande serviceintervall.

5.4 Leasetagaren ska på eget initiativ och på egen bekostnad utföra kontrollbesikt
ning av Fordonet enligt lag.

6. Erläggande av Leasingavgift och andra betalningar
6.1 Leasetagaren ska betala leasingavgiften i förskott varje månad och den ska vara 
Leasegivaren till handa senast den förfallodag som anges på fakturan.

6.2 Från och med den dag som Fordonet hämtas ut och fram till kommande månads
skifte ska en avgift som uppgår till en trettiondels (1/30) månadsavgift per kalender
dag betalas (interimsavgift).

6.3 Om Fordonet inte är återlämnat till Leasegivaren när leasingen upphör debiteras 
löpande leasingavgift fram till dess fordonet är återlämnat och samtliga kostnader 
som uppkommer för Leasegivaren ska Leasetagaren stå för.

6.4 Särskild leasingavgift utgår med i avtalet angivet belopp och ska erläggas på 
leveransdagen om inget annat överenskommits. Om inget belopp angivits är Lease
tagaren inte skyldig att betala någon särskild leasingavgift.
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6.5 Uppläggningsavgift, Administrationsavgift och Påminnelseavgift utgår med de i 
avtalet angivna beloppen. Uppläggningsavgift ska betalas samtidigt med första betal
ningen. Avgifter tillkommer om Leasetagaren önskar genomföra förändringar av sitt 
avtal under löptiden.

6.6 Dröjsmålsränta ska betalas med 24 % per år, dock lägst 75 kronor vid försenad 
betalning.

6.7 Om Leasegivaren begär det ska samtliga betalningar enligt detta avtal erläggas 
via autogiro.

6.8 Leasingavgift innefattar endast ersättning för finansiering och beräknad värde
minskning. Kostnader som hänför sig till användandet av Fordonet, såsom regist
reringsavgift, försäkringspremie, böter eller andra fordonsrelaterade skulder, drifts, 
under hållsoch reparationskostnader, fordonsskatt eller dylikt ingår inte i leasing
avgiften utan är kostnader utöver och även dessa ska betalas av Leasetagaren.

7. Beräkning av leasingavgift
7.1 Leasegivarens anskaffningskostnad, inklusive skatter, avgifter och kostnader 
för Fordonet samt Fordonets restvärde utgör faktorer som beräkningen av leasing
avgiften baseras på. I leasingavgiften ingår även ränta som kan vara rörlig eller fast. 
Räntan beräknas på faktiskt antal dagar under aktuellt kalenderår med en Ränte
dagsbas 365/360.

7.2 För avtal som löper med rörlig ränta följer räntan förändringar i Leasegivarens 
upplåningskostnad, VWFS basränta. Basräntan fastställs en gång per månad och 
publiceras på internetsidan www.vwfs.se. Räntan kan därför både höjas och sänkas 
under avtalstiden, men vid fastställande av rörlig ränta tas inte hänsyn till negativ 
ränta. För avtal med fast ränta gäller angiven fast ränta utan hänsyn till förändringar 
i ränteläget.

8. Rätt till förändring av leasingavgift
8.1 För den händelse att Leasegivarens kostnader ökar i anledning av kreditpolitiska 
åtgärder, ändrad skattesats för mervärdesskatt, förändrad lagstiftning eller myndig
hetsbeslut eller anvisningar, har Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften för fram
tida betalningsperioder för att få full kompensation för sina ökade kostnader. Lease
tagaren har motsvarande rätt till ändring av leasingavgiften för det fall Leasegivarens 
kostnad till följd av någon av ovannämnda omständigheter skulle minska.

8.2 Leasetagaren ska aviseras skriftligen om förändring enligt 8.1 av leasingavgif
ten, varvid Leasegivaren ska informera Leasetagaren om orsaken till förändringen. 
Leasing avgiften kan också komma att ändras med anledning av utbetald eller ute
bliven klimatbonus.

9. Förlust av eller skada på objektet under leasingtiden
9.1 Leasetagaren är skyldig att se till att försäkring motsvarande Fordonets fulla  
värde finns från och med leveransdagen till dess Fordonet återlämnas. Leasegivaren 
ska i försäkringen antecknas som förmånstagare/ersättningsberättigad och utfallan
de försäkringsersättning ska utbetalas till Leasegivaren. Leasetagaren kan fullgöra 
sin försäkringsplikt genom att välja att omfattas av den särskilda försäkringslösning 
som Leasegivaren har tecknat. Leasetagaren är då medveten om att Leasegivaren 
kommer att påföra de kostnader som Leasegivaren betalar för premie och självrisk. 
Har Fordonet gällande vagnskadegaranti är Leasegivaren såsom ägare berättigad till 
ersättning ur denna. Leasegivaren kommer att begära kompensation för den självrisk 
Leasegivaren betalt vid skada. När det nedan talas om försäkringsfall åsyftas också 
skadefall anmälda på vagnskadegarantin.

9.2 I det fall Leasetagaren valt att inte omfattas av den särskilda försäkringslösning 
som Leasegivaren tecknat, ska Leasetagaren, på Leasegivarens begäran, uppvisa 
gällande försäkringsbrev och kvitto på att premie har erlagts.

9.3 Vid inträffad skada skall Leasetagaren utan dröjsmål insända en komplett skade
anmälan till försäkringsbolaget samt skicka en kopia till Leasegivaren. I samtliga för
säkringsfall svarar Leasetagaren för självriskbeloppet. Oaktat detta är Lease tagaren 
och Leasegivaren överens om att Leasegivaren har rätt att begära och utfå informa
tion direkt från försäkringsgivaren/garantigivaren angående skadestatus och skador 
på fordonet, inklusive information om ersättning för hyrbil och andra stilleståndskost
nader. 

9.4 Vid skada på Fordonet där reparation bör ske skall utfallande försäkringsersätt
ning användas till betalning av reparationskostnad. Leasetagaren skall svara för de 
reparationskostnader som inte täcks av försäkringsersättningen, inklusive men inte 
begränsat till i försäkringsvillkoren tillämplig självrisk.

9.5 Vid totalskada på Fordonet där reparation inte bör ske eller vid förlust av Fordonet 
gäller följande:

a)  Om Leasetagaren omfattas av den särskilda försäkringslösning som Lease givaren 
tecknat, har Leasegivaren, om ett ersättningsbart försäkringsfall föreligger och 
jämkning av försäkringsersättningen inte ska ske, rätt att erbjuda Leasetagaren 
ett Likvärdigt Fordon2 att bruka under resterande leasingperiod, alternativt välja 
att ersättas kontant ur försäkringen och avsluta leasingavtalet. Leasetagaren är 
skyldigt att ersätta Leasegivaren för i försäkringsvillkoren tillämplig självrisk vid 
framtagandet av Likvärdigt Fordon, alternativt vid tillämpning av kontantersättning. 
Om Leasetagaren inte accepterar Leasegivarens förslag på Likvärdigt Fordon 
inom tre (3) dagar från det att Leasegivaren presenterat ett förslag på Likvärdigt 
Fordon och inte heller själv inom denna tid har presenterat ett förslag på Likvärdigt 
Fordon som Leasegivaren accepterar ska detta likställas med en uppsägning av 
leasingavtalet av Leasetagaren. Leasetagaren ska då utge den ersättning som 
anges i villkorspunkt 10.1 nedan. När den ersättningen har betalats och kommit 
Leasegivaren tillhanda upphör leasingavtalet att gälla. 
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b)  Har Leasetagaren själv tecknat en annan försäkring för Fordonet än en sådan 

som anges under a) eller om full försäkringsersättning enligt a) inte ska utgå, ska 
Lease tagaren utge ersättning till Leasegivaren för Fordonets marknadsvärde 
omedelbart före skadan. Från denna ersättning ska avdrag ske för belopp som 
utgått som försäkringsersättning (eller värdet på lånebil) samt eventuell intäkt 
vid försäljning av Fordonet. Om inte Leasetagaren erbjuder ett Likvärdigt Fordon 
som Leasegivaren kan acceptera ska detta likställas med en förtida uppsägning 
och Leasetagaren ska även betala den ersättning som anges i villkorspunkt 10.1 
nedan. När denna ersättning betalats och kommit Leasegivaren tillhanda upphör 
avtalet att gälla.

9.6 Leasetagaren svarar, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på For
donet som inte täcks av försäkring som Leasetagaren är skyldig att teckna. Förlust 
av eller skada på Fordonet befriar inte heller Leasetagaren från dennes förpliktelser 
enligt avtalet. Detta gäller även för de fall Leasetagaren inte kan bruka Fordonet.

9.7 Om Fordonet skadas, förstörs, förloras eller förslits onormalt skall Leasetagaren 
genast underrätta Leasegivaren därom. Härvid äger Leasegivaren begära särskild 
säkerhet av Leasetagaren för återstående leasingavgifter och andra betalningar en
ligt detta avtal. 

9.8 Lånebil3 vid reparationsskada
Om Leasetagaren omfattas av den särskilda försäkringslösning som Leasegivaren 
tecknat, ska Leasegivaren, vid skada på Fordonet som ska repareras, tillhandahålla 
Leasetagaren en lånebil. Sådan lånebil tillhandahålls under tiden från det att för
säkringsgivaren/garantigivaren lämnat besked om att skadan omfattas av Fordonets 
försäkring/vagnskadegaranti och under den tid Fordonet, under nödvändig och skälig 
reparationstid, inte kan brukas. Leasegivaren avgör vilken lånebil som ska tillhanda
hållas Leasetagaren. Lånebilen ska maximalt vara utrymmesmässigt likvärdig.

Om Leasetagaren inte omfattas av den särskilda försäkringslösning som Lease
givaren tecknat tillhandahåller Leasegivaren inte någon Lånebil till Leasetagaren 
enligt ovan.

9.9 Lånebil3 vid totalskada
Om p. 9.5 a) är tillämpligt ska Leasegivaren, vid totalskada på Fordonet, tillhanda
hålla Leasetagaren en lånebil. Sådan lånebil tillhandahålls under tiden från det att 
försäkringsgivaren/garantigivaren lämnat besked om att skadan omfattas av Fordo
nets försäkring/vagnskadegaranti och fram till dess Likvärdigt fordon tillhandahållits, 
inberäknat tre (3) dagars betänketid för Leasingtagaren, alternativt fram till dess 
leasing avtalet avslutats, dock längst totalt tjugoen (21) dagar. Leasegivaren avgör 
vilken lånebil som ska tillhandahållas Leasetagaren. Lånebilens storlek kan maximalt 
vara utrymmesmässigt likvärdig. 

Om Leasetagaren inte omfattas av den särskilda försäkringslösning som Lease
givaren tecknat, tillhandahåller Leasegivaren inte någon lånebil till Leasetagaren 
enligt ovan.

10. Förtida uppsägning
10.1 Leasetagaren har alltid rätt att efter tolv månader säga upp avtalet och ska till 
Leasegivaren som ersättning för dennes kostnader p g a att avtalet sägs upp i förtid 
betala samtliga förfallna oreglerade avgifter och andra betalningar enligt detta avtal 
samt; ersättning uppgående till fyrtio (40) procent av summan av de kvarstående 
icke förfallna leasingavgifterna. Ersättningen per kvarstående månad ska dock aldrig 
understiga ettusen (1000) kronor.

10.2 Om Leasetagaren önskar säga upp avtalet tidigare måste en särskild överens
kommelse först träffas med Leasegivaren om den ersättning som Leasetagaren ska 
betala för förtidsinlösen.

10.3 Leasegivaren äger rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande och be
gära att Fordonet återlämnas eller hämta det på Leasetagarens bekostnad i följande 
fall om omständigheten är av väsentlig betydelse för Leasegivaren: 

10.3.1 Leasetagaren dröjer med erläggande av leasingavgift eller annan betalning 
enligt detta avtal i mer än en månad efter förfallodagen om inte betalningsförsummel
sen beror på ett tillfälligt extraordinärt förhållande såsom t.ex svårare sjukdom och 
detta förhållande anmälts till Leasegivaren kort tid efter att det uppstått:

10.3.2 Leasetagaren inte erlägger premie för försäkring eller vägtrafikskatt i rätt tid;

10.3.3 För det fall att Leasetagaren har sådan skuld för obetalda skatter, avgifter samt 
parkeringsböter som ger myndighet omedelbar rätt att flytta och anspråkta Fordonet;

10.3.4 Fordonet blir belagt med körförbud;

10.3.5 Leasetagaren vidtar åtgärd som äventyrar Leasegivarens äganderätt till For
donet;

10.3.6 Leasetagaren åsidosätter i övrigt bestämmelser i detta avtal och inte vidtar 
rättelse efter skriftligt påpekande från Leasegivaren;

10.3.7 Det står klart att Leasetagaren eller eventuell borgensman inte kommer att 
fullgöra sina respektive betalningsförpliktelser enligt detta avtal.

10.4 Om avtalet upphör enligt denna punkt ska Leasetagaren ersätta Leasegivaren 
den i punkt 10.1 angivna ersättningen. Leasinggivaren har därtill rätt till ersättning för 
sådana obetalda skatter, avgifter samt parkeringsböter som avses i punkten 10.3.3 
som Leasegivaren har utbetalt för att säkra sin rätt till Fordonet.

11. Uppsägning pga förekomst på sanktionslista eller bristande kundkänne-
dom
Leasegivaren har rätt att omedelbart säga upp avtalet om Leasetagaren inte svarar 
på Leasegivarens frågor eller på annat sätt inte bidrar till att Leasegivaren löpande 
uppnår tillräcklig kundkännedom, i enlighet med gällande penningtvättlagstiftning, om 
Leasetagaren blir listad på någon av Leasegivaren tillämpad sanktionslista avseende 
internationella sanktioner utanför EES, t.ex. OFAC eller om Leasetagaren blir listad 
på någon av EU:s sanktionsförordningar.

12. Onormalt slitage
12.1 Vid avtalets upphörande ska Fordonet med hänsyn till normal förslitning vara 
i gott och funktionsdugligt skick. Vid återlämnade av Fordonet kommer besiktning 
att genomföras och förekommer onormalt slitage ska Leasetagaren ersätta Lease
givaren för de kostnader som tillkommer enligt upprättat testprotokoll. Vad som räk
nas som onormalt slitage finns att läsa i skötselguiden, www.vwfs.se. Leasetagaren 
äger rätt att på egen bekostnad genomföra besiktning förutom den som sker på upp
drag av Leasegivaren.

12.2 Fordonet ska vid leasingens upphörande återlämnas till en av Leasegivaren 
angiven plats. Samtliga handlingar och all utrustning som tillhör bilen ska återlämnas. 
Leasetagarens ansvar för Fordonets vård upphör inte förrän Leasegivaren själv eller 
dennes representant omhändertagit Fordonet.

12.3 För det fall deposition erlagts som säkerhet för Leasetagarens åtagande enligt 
detta avtal, ska depositionen efter avdrag för Leasegivarens eventuella fordran mot 
Leasetagaren återbetalas till Leasetagaren.

13. Övermil/undermil
13.1 Leasetagaren ska för det fall mätarställningen vid avtalets upphörande översti
ger i avtalet angiven körsträcka till Leasegivaren betala angiven kostnad för övermil. 
För det fall mätarställningen understiger angiven körsträcka ska Leasegivaren betala 
till Leasetagaren angiven ersättning vid undermil, dock högst för det max antal under
mil som specificeras i avtalet. För beräkning av antal övermil/undermil ska angiven 
körsträcka proportioneras mot den utnyttjade leasingtiden.

14. Behandling av personuppgifter
VFS behandlar dina personuppgifter framför allt för att administrera det avtal som du 
omfattas av. För att läsa mer om vår behandling av personuppgifter samt få informa
tion om hur du tillvaratar dina rättigheter se www.vwfs.se/gdpr.

15. Överlåtelse och pantsättning
15.1 Leasegivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta sin rätt till betalning och öv
riga rättigheter enligt detta avtal inklusive äganderätten till Fordonet. Överlåtelse av 
Fordonet ska dock ske med förbehåll för Leasetagarens rättigheter enligt detta avtal.

15.2 Leasetagaren får inte överlåta eller pantsätta Fordonet eller sina rättigheter eller 
skyldigheter enligt detta avtal.

16. Medsökande
Om det finns en Medsökande ska denne betraktas som Leasetagare och underteck
na detta avtal. Leasetagaren och Medsökanden svarar solidariskt för samtliga för
pliktelser enligt avtalet och avtalets bestämmelser avseende Leasetagaren ska äga 
tillämpning på envar av dem.

17. Force majeure
Leasegivaren ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigs
händelse, terrorism, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare sig Lease
givaren själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkom
ma i andra fall ska ersättas av Leasegivaren endast i den mån som det kan visas att 
Leasegivaren inte varit normalt aktsam. Leasegivaren och dennes ombud ansvarar 
inte i något fall för indirekt skada.

18. Lagval och behörig i domstol
Detta avtal ska regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras 
av svensk domstol.

1 Leasingperioden börjar löpa först den dag som infaller den första dagen i den kalendermånad 
som börjar närmast efter leveransdagen. Såvida bilen ej hämtas ut 13 i en månad, då startar 
avtalet den första i den månaden.
2 Likvärdigt fordon betyder att fordonet ska vara av samma märke och modell**. Kund ska inte 
ersättas med äldre modell. Likvärdig bil ska ha samma växellåda, samma bränslesystem och 
motsvarande motoreffekt. Åldern*** på likvärdig bil får inte avvika med mer än sex (6) månader 
jämfört med bil som ska lösas in. Även om ny modell finns som är mindre än sex (6) månader 
yngre ska likvärdig bil alltid vara samma modell. Körd sträcka för likvärdig bil får inte avvika med 
mer än 1 000 mil jämfört med bil som ska lösas in.
**Med samma modell menas bil av samma modell, karossversion och liknande paketutrustning 
som enligt bilspecifikation.
***Bilens ålder definieras som tiden mellan skadedatum och skadad bils registreringsdatum.
3 Leasegivaren ersätter inte kostnader för ev tillval och inte heller andra tillkommande kostnader 
såsom självriskreducering eller dylikt.


