Privatleasing med Nordania.
Få ny bil med indbygget tryghed.

10 gode grunde til at lease din nye bil hos
Nordania Privatleasing
1 Sikkerhed i budgettet
Leasing giver dig stor sikkerhed i dit budget og gør det nemt for dig at planlægge, fordi du kender dine
omkostninger langt frem i tiden. Samtidig får du alle fordelene ved at have en ny bil til din rådighed, uden
du nødvendigvis behøver at eje den.

2 Fabriksny bil oftere
Du leaser typisk din nye bil i tre år, og herefter kan du indgå en ny favorabel aftale. Det er en nem og bekvem
måde at have bil på.

3 FDM-leasingkontrakt giver dig tryghed i førersædet
Nordania bruger standardaftalen, som er udarbejdet og godkendt af FDM, så du kan føle dig tryg, når du
privatleaser din nye bil.

4 Kilometerforbrug uden faldgruber
Sammen aftaler vi det årlige antal kilometer, du forventer at køre. Kører du flere kilometer, skal du betale
et beløb pr. kilometer ud over oprindelig aftale. Kører du færre kilometer end det maksimalt aftalte, så
afregnes de færre kilometer til den sats, der fremgår af din leasingaftale. Beløbet afregnes umiddelbart
efter leasingaftalens udløb. Du får med andre ord en fleksibel leasingaftale uden faldgruber.

5 Du har ikke bundet penge i bilen
At eje bil kan være forbundet med risikoen for tab, når man skal sælge. Det behøver du ikke tænke på,
for når du leaser bilen, har du ingen risiko for værditab, når blot bilen leveres tilbage i aftalt stand.

6 Nordania overtager risikoen
Privatleasing hos Nordania er såkaldt operationel leasing, og det betyder blandt andet, at du afleverer bilen
til os, når aftalen udløber. Dermed overtager vi risikoen for bilens restværdi, og du slipper for besværet,
risikoen og ikke mindst tiden, det tager at handle brugtbil.

7 Dækskift følger med
Når det er tid til at få skiftet standarddæk, kører du blot ind og får skiftet dæk. Det er der sådan set ikke noget
revolutionerende ved  men nemt er det alligevel.

8 Indbygget serviceaftale
En ny bil skal også til serviceeftersyn, men det behøver du ikke ligge søvnløs over. Din leasingaftale dækker
nemlig alle sædvanlige eftersyn på bilen.

9 Fordelagtige services og forsikringsvilkår
I aftalen er indbygget Nordania Assistance (Falck) med vejservice, bugsering, personhjælp og forbindingskasse.
I tilkøb til din leasingaftale kan du samtidig få en attraktiv forsikring på specielt fordelagtige vilkår.

10 Vejen til bedre køreoplevelser
Med privatleasing får du kort og godt mere frihed. Du betaler kun for at bruge bilen i leasingperioden  ikke for
hele bilen. Samtidig får du en fabriksny bil til rådighed med alt, hvad det indebærer af opdateret sikkerhedsudstyr,
service- og vedligeholdelsesaftale i hele leasingperioden, komfort og ikke mindst køreoplevelser.

