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Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på 
många sätt: genom någon oberoende finansiär, bank eller lånelöfte från olika kredit
givare. En del kunder väljer till och med att belåna sitt boende för att kunna betala bilen 
”kontant” med ökad kostnad för värdering och pantbrev som följd. Andra har tillgångar 
eller sparande som realiseras. 

Våra olika finansieringsformer är en del av erbjudandet från ŠKODA. Vi finns hos ŠKODA
återförsäljaren där säljaren är vårt ombud och återförsäljaren vår samarbetspartner. 
Samtidigt som du diskuterar bilen får du råd och tips om hur du kan finansiera den, av  
en säljare som har god kännedom om bilens förväntade framtida värde. Säkerheten  
för finansieringen finns i din nya eller nästan nya ŠKODA och kreditbesked får du oftast  
direkt av säljaren. Du slipper vänta på besked från banken eller annan långivare.  
En enkel hantering med många fördelar.

ŠKODA Financial Services – så här fungerar det
ŠKODA med sitt prisvärda och välutrustade modellprogram, erbjuder innovativa lösningar  
som passar dig som privatperson. När du kombinerar vår finansiering med service avtal, 
försäkring och  förlängd garanti får du ett attraktivt helhetserbjudande med bra kontroll 
på bilkostnaderna. Allt på en faktura. 

VARFÖR ŠKODA 
FINANCIAL SERVICES





ŠKODA Billån
ŠKODA Billån är vårt vanligaste lån för dig som privat person. Vi erbjuder 
möjlighet till fast eller rörlig ränta, varierad kontrakts tid och kontrakt med 
eller utan restskuld.

Kontantinsats 
Lägst 20%, beräknad på bilens pris inklusive extrautrustning, minus even
tuell rabatt. 

Månadsbetalning
Består av amortering och ränta över en period mellan 12–84 månader.

Restskuld
Din ŠKODA har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. 
Därför finns det möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 måna
der. Restskuldens storlek i kontraktet påverkas av: användningsområde, 
beräknad körsträcka, kontraktstid, bilmodell och förväntat framtida värde. 
Din ŠKODAförsäljare hjälper dig med en beräkning av en restskuld som 
hamnar på en realistisk nivå. Efter kontraktstidens slut kan du välja att 
byta till en ny ŠKODA, förlänga ditt billån eller betala din restskuld. 
Eventuellt överskott mellan marknadsvärdet och din restskuld vid kon
traktstidens slut tillfaller dig, ett värde du kan använda som kontantinsats i 
nästa bilaffär.

ŠKODA Låneskydd
Utrusta ditt lån med extra säkerhet. Ett skydd när det händer saker utanför 
din kontroll som till exempel: arbetslöshet, sjukdom och olycksfall. 
Låneskydd är en försäkring som mot en rimlig kostnad täcker din månads
betalning vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. Fyll i den bifogade 
blanketten på sidan 17 och skicka in till oss så får du låneskydd för ditt 
billån på samma faktura som finansieringen. Trygghet för dig och din familj.

FINANSIERING



ŠKODA Privatleasing
Om du vill betala för nyttjandet av bilen, att äga bilen är inte lika viktigt. Du 
slipper till ex empel att sälja bilen efter avtalstiden, för den bärande tanken 
med privatleasing är bekvämlighet. Du bestämmer tid, avtalar körsträcka 
och betalar en leasingavgift per månad.

Särskild leasingavgift 
Det finns inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Leasingavgift per månad 
Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, 
planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell. Avtalstiden är ofta 24–36 
månader men det finns även möjlighet till längre avtalstid.

Restvärde 
Inget ägande eller restvärdesrisk. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till 
din ŠKODAåterförsäljare.

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering 
tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och 
körsträcka viktigt att tänka på.

Fast eller rörlig ränta
Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader, och upp till 60 
månader för leasingavtal. Vår rörliga ränta är baserad på VWFS basränta. 
Räntan justeras varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna 
dig eventuella räntesänkningar. Motsvarande gäller även vid höjning av 
räntan. 

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer kontraktet upp till 60 måna
der. Den ränta du betalar är avdragsgill med för närvarande 30% i din dekla
ration. Vi skickar kontrolluppgift till dig med lån i god tid innan deklara
tionstillfället.



BYGG DIN BIL

I bilkonfiguratorn på skoda.se bygger du din egen bil. Där kan du se månadskostnaden 
för just den SKODAmodell du är intresserad av. Där hittar du även information om våra 
övriga finansieringsprodukter.



 *  ŠKODA Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (eff. rta. från 2,93% till 3,25% jan2016).  
Bränsleförbrukning Fabia Style TSI 90 blandad körning 4,7 l/100km 107 g/km, Fabia Combi Style TSI 90 blandad körning 4,7 l/100km 107 g/km, 
Octavia Combi Ambition TSI 110 blandad körning 4,9 l/100km 114 g/km, Nya Superb Combi Ambition TSI 150 blandad körning 5,1 l/100km 119 g/km.  
Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. 
Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

 ** Aktuella kampanjpriser vid trycktillfället, se skoda.se för dagsaktuella kampanjer.

Fabia Style TSI 90 Billån från 890 kr/mån*
         Pris från 129 900 kr**

Fabia Combi Style TSI 90 Billån från 920 kr/mån* 
            Pris från 133 800 kr**

Octavia Combi Ambition TSI 110 Billån från 1 310 kr/mån* 
               Pris från 189 900 kr**

Nya Superb Combi Ambition TSI 150 Billån från 1 920 kr/mån* 
                 Pris från 279 000 kr**

KAMPANJERBJUDANDEN!
FÖR AKTUELLA KAMPANJER BESÖK SKODA.SE



Många bekymmersfria mil – och du vet vad ditt bilägande kostar 
Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. 
Du betalar en fast månadskostnad och vet vad din service kommer att 
kosta. Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll: 
Serviceavtal respektive Service och underhållsavtal.

ŠKODA Serviceavtal ger dig många fördelar:
  Kontroll på kostnader för service.

  ŠKODA Originaldelar.

  Auktoriserad ŠKODAverkstad, med specialutbildade mekaniker och alla 
specialverktyg.

  Ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

  Din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.

  Förlängd ŠKODA MobilitetsGaranti.

  Samfakturering med ŠKODA Billån/Leasing och ŠKODA Försäkring.

  Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden.

Öka livslängden och andrahandsvärdet på din bil
Med vårt serviceavtal repareras din ŠKODA alltid med ŠKODA Originaldelar.  
Du får garantier på originaldelarna och på utfört arbete. En ŠKODA med  
fullständig verkstadshistorik och med ŠKODA stämplat i serviceboken ökar 
andrahandsvärdet när det är dags att byta bil.

Vad kostar ŠKODA Serviceavtal?
Kostnaden för ŠKODA Serviceavtal påverkas av: körsträcka per år, vilken 
ŠKODAmodell du väljer och var du har din närmaste ŠKODAåterförsäljare. 
Din försäljare kan berätta mer om kostnaden för den ŠKODAmodell som  
du är intresserad av.

SERVICEAVTAL



Två nivåer – vad ingår?

ŠKODA Serviceavtal 
All service i enlighet med den serviceplan ŠKODA utfärdat. Samtliga tillägg
sarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan, till exempel byte av 
tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska. Vid behov, och endast  
vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, spolarvätska, 
säkringar, och torkarblad.

ŠKODA Service- och underhållsavtal 
Samma innehåll som ŠKODA Serviceavtal, men också följande när det är 
dags att byta: avgasrör och ljuddämpare, bromsbackar, bromsbelägg, 
bromsskivor, drivaxeldamasker, drivknutar, fjädrar (ej luftfjädring), glödlam
por (ej Xenon/LED), hjullager, kopplingslamell och tryckplatta, länkarmar, 
startbatteri, styrlänk, stötdämpare, och urkopplingslager.

Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämnaservice, lånebil vid 
verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.

Nära till hjälp med MobilitetsGaranti
Om du har ŠKODA MobilitetsGaranti förlängs den automatiskt vid varje ut
förd service. MobilitetsGarantin gäller vid driftstopp som inte vållats av fö
raren. Garantin omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. 
Du har tillgång till ett rikstäckande servicenät i Sverige och även i Europa. 
Hjälpen finns alltid nära till hands.

Följande omfattas inte av Serviceavtalet: fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar 

eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinska

deförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas, lack, korrosions och karosskador. 

Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummel

se, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. 

Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. 

Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller 

tillförts fordonet. Hjulinställningar.



Våra ŠKODAmodeller utmanar med sina prisvärda och välutrustade utrustningsnivåer. 
Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service, garanti, och ersättnings
nivå utöver det vanliga. Dessutom är vår skadejour bemannad dygnet runt. Skade be si k t
ning görs av din närmaste ŠKODAverkstad, som också tar hand om eventuella repara
tioner. Din ŠKODA repareras med ŠKODA Originaldelar för att säkra den höga kvalitén på 
vårt materialval och andrahandsvärdet.

Vad ingår i ŠKODA Försäkring?
   Helt ny SKODA eller 120% av marknadsvärdet om bilen blir totalskadad. 

  Vid skada som ersätts av vagnskadegaranti sänks självrisken med 3 000 kronor.

  Ingen självrisk vid stöld i bilen med fabriksmonterat originallarm.

  Maskinskadeförsäkring som gäller längre, 8 år och upp till 15 000 mil.

  Ingen maxgräns för däck och fälgar gäller även fabriksmonterad elektronisk utrustning.

  Garanterad reparation av auktoriserad ŠKODA-verkstad med ŠKODA Originaldelar.

  Snabb och smidig skadehantering som hanterar både vagnskadegaranti och ŠKODA 
Försäkring – en kontakt och telefonnummer för alla stöld och skadeärenden, dygnet runt.

Attraktivt helhetserbjudande
Om du väljer vår finansiering kan du samtidigt teckna märkesförsäkring med  
följande fördelar:

  Rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med ŠKODA Financial Services.

  Finansiering, serviceavtal och försäkring på en faktura.

  Försäkringen följer finansieringens avtalstid, till exempel 24, 36 eller 60 månader.

Tilläggsförsäkring Hyrbil
Komplettera med tilläggsförsäkring Hyrbil som ger ett skydd vid skada med 75% av 
hyrbilskostnaden betald upp till 60 dagar när din ŠKODA repareras. 

Fullständiga försäkringsvillkor kan du hämta på www.skoda.se eller ring oss på 0770110 350.

FÖRSÄKRING





När du köper en ny ŠKODA ingår alltid 3 års Nybilsgaranti. Garantin består 
av två års Nybilsgaranti samt ytterligare ett års Förlängd garanti. Under de 
första två åren gäller obegränsad körsträcka och sedan gäller garantin 
under år 3 / Max 10 000 mil* beroende på vad som uppnås först. 

  Du kan köpa till ytterligare Förlängd garanti för år 4/max 12 000 mil* 
 eller år 5/max 15 000 mil*

  Garantin följer bilen och upphör när den avtalade tiden eller maximala  
körsträckan uppnåtts

  Den ger ett tryggt ägande och andrahandsvärde. 

* Det som infaller först. ŠKODA Förlängd Garanti omfattar inte lackgaranti (3 år) 
samt garanti mot genomrostning (12 år).  

FÖRLÄNGD GARANTI





ŠKODA Kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig 
och din ŠKODA. Du får unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt 
och mer förmånligt.

   Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta eller avgifter 
När du ska lämna din bil på service, underhåll eller köpa tillbehör är det 
smart att betala med ŠKODA Kortet Visa. Lika smart är att dela upp självris
ken vid ett försäkringsärende. Alla köp över 500 kronor delas nämligen 
automatiskt upp på 12 månader. Du betalar ingen ränta eller extra avgift.

  Alltid minst 1% drivmedelsrabatt.  
ŠKODA Kortet Visa fungerar på alla bensinstationer. Du får alltid 1% rabatt 
på driv medel, oavsett var du tankar. Dessutom får du ytterligare 15 öre 
rabatt på Preems bemannade stationer.

  Reseförsäkring.  
När du betalar din resa med ŠKODA Kortet Visa ingår en reseförsäkring 
utan kostnad.

     Ingen årsavgift.  
Med ŠKODA Kortet Visa får du ett kort som du kan använda i butiker,  
restauranger och uttagsautomater över hela världen. Helt utan årsavgift.

Läs mer och ansök på, www.skoda.se

* Precis som för alla andra kortköp är det viktigt att känna till att ŠKODA Kortet Visa har en ränte 
och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din ŠKODAåterförsäljare  
tillkommer 16,00% i rörlig ränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en effektiv ränta på 19,90%  
vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (20150519).

ŠKODA KORTET VISA





När det händer saker utanför din kontroll
Du kan även genom SKODA Financial Services utrusta ditt låneavtal och din 
bilförsäkring med ett extra trygghetspaket. Som du vet händer saker som 
man inte själv kan kontrollera som arbetslöshet, arbetsoförmåga pga. sjuk
dom eller olycksfall och i värsta fall även dödsfall.

ŠKODA Låneskydd skyddar vid:
  Arbetslöshet 

Vid arbetslöshet i mer än 30 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning 
upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). Den högsta  
ersättningen per månad är 10 000 kr. Arbetslöshetsskyddet gäller dig  
som löntagare eller företagare.

  Helt nedsatt arbetsförmåga pga sjukdom eller olycksfall 
Vid sjukskrivning på heltid i mer än 30 dagar täcker låneskydd din må
nadsbetalning upp till sammanlagt 36 månader (12 månader per tillfälle). 
Den högsta ersättningen per månad är 10 000 kr.

  Sjukhusvistelse 
Vid sjukhusvistelse i mer än 7 dagar täcker låneskydd din månadsbetalning. 
Ersättning för sjukhusvistelse utbetalas under karenstiden för helt nedsatt 
arbetsförmåga. Den högsta ersättningen är 1/30 av 10 000 kr per dag.

  Liv (dödsfall) 
I händelse av dödsfall betalas din restskuld/sista betalning för aktuellt 
billån eller millån. Maximalt belopp som betalas ut är 350 000 kr.

Förutsättningar för tecknande av giltigt SKODA Låneskydd är att du:
  har fyllt 18 år men inte 64 år

  är fullt arbetsför*

  är folkbokförd i Sverige, samt är inskriven i svensk allmän försäkrings
kassa eller motsvarande norsk eller dansk instans.

Viktiga undantag
För att du ska få ersättning från försäkringen ska du under minst sex måna
der innan första ersättnings anspråk uppkommer ha varit tillsvidareanställd, 
eller företagare med Fskattesedel, med en arbetstid om minst 17 tim/vecka. 
Försäkringen ersätter inte anspråk om du före försäkringens tecknande hade 
vetskap om förestående varsel, uppsägning eller arbetslöshet. Försäkringen 
ersätter inte heller sjukdom, smitta, skada eller symtom som visat sig före 
försäkringens ikraftträdande, oavsett om diagnos kunnat fastställas först 
därefter, eller följder därav.

* Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att du inte uppbär eller har 
rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte på grund av funktionsnedsättning har 
särskilt anpassat arbete eller arbete med lönebidrag. För att uppfylla kravet på fullt arbetsför får du inte heller 
ha uppburit ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 14 dagar i följd den senaste 3månadersperioden.

ŠKODA LÅNESKYDD

Prisexempel

Månadsbetalning  Månadsbetalning 
exklusive låneskydd inklusive låneskydd
1 000 kr 1 064 kr
1 500 kr 1 595 kr
2 000 kr 2 127 kr
2 500 kr 2 659 kr



Försäkringen träder i kraft dagen efter den dag du 

avsände din ansökan. om försäkring till BNP Paribas Cardif, 

eller den dag du antog ett muntligt erbjudande om 

försäkring från försäkringsgivaren eller försäkringsförmed

laren i samband med telemarketing. En förutsättning är att 

lånet är beviljat.

Försäkringen är en gruppförsäkring och gruppavtalet 

mellan Volkswagen. Finans Sverige och BNP Paribas Cardif 

ligger till grund för försäkringen. Parterna har även ingått 

avtal om försäkringsförmedling.

Premien per månad är 6,35% av månadsbetalningen för 

lånet (ränta och amortering) och betalas i efterskott 

tillsammans med det aviserade amorterings och 

räntebeloppet för lånet. BNP Paribas Cardif har rätt att 

årligen ändra försäkringsvillkoren och premieprocentens 

storlek.

Kvalificeringsperiod och karenstid

Ersättning kan lämnas om du tidigast 90 dagar efter det att 

försäkringen trätt i kraft drabbas av helt nedsatt 

arbetsförmåga eller sjukhusvistelse. För ofrivillig 

arbetslöshet kan ersättning lämnas tidigast 120 dagar efter 

försäkringens ikraftträdande. Dessa tider kallas kvalifice

ringsperioder.

Om det därefter uppkommer ersättningsbar helt nedsatt 

arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet, betalas ingen 

ersättning för de första 30 dagarna. Vid sjukhusvistelse 

lämnas ingen ersättning för de första 7 dagarna. Dessa tider 

kallas karenstider. Ersättning för sjukhusvistelse lämnas 

under karenstiden för helt nedsatt arbetsförmåga.

Ångerrätt och uppsägning

Inom 30 dagar från det att du mottagit försäkringsbrevet 

har du rätt att återkalla din försäkringsansökan genom ett 

skriftligt meddelande till BNP Paribas Cardif. Eventuell 

inbetald premie återbetalas då till dig. Du kan därefter när 

som helst säga upp försäkringsavtalet genom att skriftligen 

meddela BNP Paribas Cardif.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och 

kan komma att lämnas ut till och behandlas av ett annat 

bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en 

samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl inom som 

utom EU och EESområdet. Skälet till behandlingen är att 

personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif 

ska kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter 

som föreligger enligt t.ex. avtal, lag eller annan författning. 

Personuppgifter kan också komma att behandlas för 

affärs och produktutveckling samt för informations, 

statistik och marknadsföringsändamål. Vissa uppgifter, 

t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan komma att 

inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning 

eller skadereglering.Personuppgifter kan dessutom komma 

att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, 

penningtvätt eller terrorismfinansiering.

För att skydda din personliga integritet kommer all 

behandling av personuppgifter att ske med stor försiktig

het. Dina personuppgifter kommer därför endast att vara 

tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att 

kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning som 

är nödvändig. BNP Paribas Cardif kan komma att spela in 

eller på annat sätt dokumentera din telekommunikation 

med bolaget. Försäkringsgivaren är personuppgiftsansva

rig. Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som är 

registrerade om dig, kan du vända dig till BNP Paribas Cardif 

för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse av 

felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direktmark

nadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster 

kan du skriftligen anmäla det till BNP Paribas Cardif. BNP 

Paribas Cardifs adress är: Box 24110, 400 22 Göteborg.

Registrering och ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlaren är registrerad hos Bolagsverket  

och har erforderlig ansvarsförsäkring. Mer information om 

registreringen och ansvarsförsäkringen hittar du på skoda.

se. Försäkringsförmedlaren får ersättning av försäkringsgi

varen för sin förmedling. Ersättningen inkluderas i premien. 

Provisionen för förmedlingen och den därmed sammanhäng

ande administrationen uppgår till 50% av bruttopremien.

Tillsynsmyndighet och lag

Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif och 

Volkswagen Finans Sverige är Finansinspektionen. För 

distansavtal är även konsumentverket tillsynsmyndighet. 

Svensk lag och föreskrift gäller avseende försäkringsavta

let, förmedlingen av försäkringen och i förekommande fall 

vid distansförsäljning. All kommunikation med kunder sker 

på svenska, villkor och information om försäkringen 

tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän 

domstol med tingsrätt som första instans.

Om du är missnöjd

BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Om du inte är nöjd  

med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen vända  

dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110,  

400 22 GÖTEBORG. 

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Om du inte är nöjd med 

ett beslut i ett skadeärende kan du få beslutet omprövat i 

BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110, 400 22 

GÖTEBORG. Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif 

har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter 

att få beslutet överprövat. 

Volkswagen Finans Sverige Klagomålsansvarig

Om du inte är nöjd med Volkswagen Finans Sveriges service 

kan du skriftligen vända dig till Volkswagen Finans Sverige 

Klagomålsnämnd. 151 88 Södertälje.

Personförsäkringsnämnden (PFN) Om tvisten avser 

medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN,  

Box 24067, 104 50, STOCKHOLM. Tel. 08522 787 20

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) Nämnden  

lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. ARN,  

Box 174, 101 23, STOCKHOLM. Tel. 08508 860 00

Konsumenternas Försäkringsbyrå Opartisk rådgivningsbyrå 

som kan ge allmänna råd i försäkringsfrågor. Konsumenternas 

Försäkringsbyrå, Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 

STOCKHOLM. Tel. 020022 58 00. Allmän Domstol 

Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i 

första hand vid tingsrätt.

Mer information

För mer information och fullständiga villkor se www.skoda.se.

Regnr.

För /efternamn

Adress

Postadress

Telefon

Ort/datum

Underskrift

Namnförtydligande

För /efternamn

Adress

Postadress

Telefon

Ort/datum

Underskrift

Namnförtydligande

Avtalsnr.

Om ni är två personer som gemensamt ansvarar för lånet omfattas ni båda av försäkringen. I så  
fall betalas samma premie som för en person och halv ersättning utbetalas om en av er drabbas av 
ersättningsbar skada.

Underskrift: Jag har tagit del av förköpsinformationen. Jag intygar att jag är fullt arbetsför*, folkbokförd i 
Sverige samt medlem av svensk försäkringskassa eller motsvarande norsk eller dansk instans. Jag intygar 
att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och korrekta. Jag samtycker till att försäkrings
givarna får behandla personuppgifter som lämnats i min försäkringsansökan för fullgörande av avtalet.

Försäkringstagare Medförsäkrad

Ditt avtalsnummer hittar du på din  
finansfaktura/ditt avtal

Blanketten skickas till: SKODA Låneskydd, Box 24110, 400 20 Göteborg.
När ansökan kommit oss tillhanda och behandlats, skickas försäkringsbrev per post.

*Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att du inte uppbär 
eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall, inte på grund av funktions
nedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med lönebidrag. För att uppfylla kravet på fullt 
arbetsför får du inte heller ha uppburit ersättning för sjukdom eller olycksfall mer än 14 dagar i följd den 
senaste 3månadersperioden.

Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB.  
Försäkringen administreras av Volkswagen Finans Sverige.

Anmälningsblankett
Du och eventuell medsökare med finansieringsformer för lån har möjlighet att teckna 
låneskydd. Vid medsökare fyller båda personerna i ansökningsblanketten.

Ja tack, jag önskar teckna ŠKODA Låneskydd✓

✂

Personnummer Personnummer





Ladda ner vår Körjournalapp, som gör det enklare att registrera och 
hålla reda på dina resor. Den är kostnadsfri och du hittar den genom 
att söka på ŠKODA Körjournal i App Store eller på Google Play.

KÖRJOURNAL–APP



Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatte
rad försäkring kan du få ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura.

Finansiering
  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetal ningarna följer bilens 

värdeminskning, vilket både ger trygghet och gör att du kan byta till ny bil 
oftare.

  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att ŠKODA har ett bra 
marknads värde även efter kontraktstidens slut.

–  ŠKODA Billån. För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad  
i deklarationen med 30%.

–  ŠKODA Privatleasing. Om du vill betala för nyttjandet – ingen särskild 
leasing avgift (hand penning), inget ägande, ingen restvärdesrisk, du får inte 
göra några ränte avdrag i deklarationen.

ŠKODA Serviceavtal
  Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden.  

Kontroll på kostnader för service.
  ŠKODA Originaldelar och auktoriserad ŠKODAverkstad med special

utbildade meka niker och din bil uppdateras alltid med den senaste  
programvaran.

  ŠKODA Originalservice ökar livslängen och andrahandvärdet på din bil.

ŠKODA Försäkring
  Rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med ŠKODA Financial 

Services.
  Helt ny SKODA eller 120% av marknadsvärdet om bilen blir totalskadad. 
  3 000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskade garanti.  

Ingen självrisk vid stöld i bilen med fabriksmonterat originallarm.
  Maskinskadeförsäkring som gäller längre, 8 år och upp till 15 000 mil.
  Garanterad reparation av auktoriserad ŠKODAverkstad.

ŠKODA Förlängd Garanti
  Förlängd garanti på din nya ŠKODA upp till 5 år eller max 15 000 mil. 
  ŠKODA Förlängd Garanti följer bilen och ger ett tryggt andrahandsvärde. 

ŠKODA Financial Services 151 88 Södertälje, Tel. 08553 868 65
marknad@vwfs.se, www.skoda.se

ŠKODA Försäkring 106 80 Stockholm, Tel. 0770110 350 
kundservice@skodabilforsakring.se 
skadeservice@skodabilforsakring.se 
www.skodabilforsakring.se

BROVFS0414 ( jan 2016).

VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Under det gemensamma varumärket ŠKODA Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB, org nr 5569442253, försäkring genom IF Skadeförsäkring AB (publ), 
org. nr 5164018102 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258
8904, helägt dotterbolag till Europas ledande fordonsfinansiär Volkswagen Financial Services AG

Med förbehåll för pris och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODAåterförsäljaren 
sätter sina egna priser på bil och finansiering. På skoda.se hittar du bland annat aktuella uppgifter 
om bränsleförbrukning, CO² och miljöklass. Serviceavtal och Service och underhållsavtal gäller vid 
trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna 
på bilderna kan vara extrautrustade.


