Offertberäkningsunderlag
Ver. 2020.01
* = Tvingande fält

Information om företaget
Fullständigt bolagsnamn*

Kostnadsställe* (N/A om kostnadsställe saknas)

Kundnummer* (kontakta bilansvarig om uppgift saknas)

Företagsadress*

Postnummer och ort*

Information om föraren
Fullständigt namn på föraren*

Förarens anställningsnummer*

E-postadress* (endast företagsadress, ej privat)

Förarkategori enligt bilpolicy* (N/A om det ej finns)

Telefonnummer arbete*

Mobiltelefonnummer*

Förarens hemadress*

Postnummer och ort*

Kontraktsupplägg
Vid löneavdrag för din tjänste-/förmånsbil*
Tjänstebil

Förmånsbil

Driftsbil

(om reglerat i bilpolicy)

Personalbil

Leasingperiod i antal månader enligt bilpolicy*
24 månader

Netto

Årlig körsträcka i kilometer*
60 månader

48 månader

36 månader

Brutto

Totalt:

Kommentar (frivilligt)

Varav i tjänst:

Kontraktsnummer (kontakta bilansvarig om uppgift saknas)

Information om befintligt fordon
Har du ett leasingfordon från LeasePlan idag?*
Ja, reg.nr:

Kör du för närvarande en hyrbil som är bokad via LeasePlan?
Ja

Nej

Nej

Drivmedelskort
Drivmedel ingår*
Ja

Flytt av befintliga kort (endast om du har ett befintligt LeasePlan-fordon)
Ja

Nej

Nej

Ja

Önskar drivmedelskort från: (önskemålen uppfylls beroende på ditt företags bilpolicy)
OKQ8

Preem

Shell

Circle K

Ska fordonet ha splitkort?
Nej

Laddbricka (om bilpolicy tillåter)

Annat (vänligen specificera):
Ja

Nej

Vinterhjul
Typ av däck*
Friktionsdäck

Dubbdäck

Ej vinterhjul via LeasePlan

Önskad ort för förvaring* (eller leverans om förvaring ej ingår i avtalet)

Postnummer*

Observera att den slutgiltiga offerten skall godkännas innan ett fordon kan beställas. Ett ifyllt offertberäkningsunderlag innebär inte att det aktuella fordonet
beställs. Tänk på att eventuellt befintligt leasingfordons avtal skall löpa ut innan det nya fordonet levereras.
Förtida återlämning av befintligt fordon kan vara förenat med tillkommande kostnader. Föraren och/eller uppgiftslämnaren förutsätts ha läst och accepterat sitt
företags bilpolicy, samt är införstådd med att LeasePlan aldrig på förhand kan garantera eller bevilja att ett specifikt fordon kan beställas. Ett ej komplett
offertberäkningsunderlag kommer returneras för komplettering och kan komma att försena din beställning. Fullständigt ifyllt offertberäkningsunderlag samt
affärsförslag skickas in till oss via vårt kontaktformulär.

LeasePlan Sverige AB
Org.nr. 556506-1776

Postadress
Box 511
169 29 Solna

Spara dokumentet

Besöksadress
Råsundavägen 4
169 67 Solna

Telefon
+46 8 470 26 00

Spara och öppna webbformulär

Bg: 5946-1293
Pg: 49 74 11-9

