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GÅ PÅ KÄNSLA, 
BESLUTA PÅ FAKTA

VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES
Den som väljer ŠKODA är ofta någon som prioriterar det som är viktigt i livet. På samma  
sätt som när man väljer bil, är det viktigt att hitta ett enkelt och klokt sätt att finansiera sitt 
bilägande. En sådan lösning är ŠKODA Financial Services. Med vår hjälp finansierar du din 
ŠKODA på ett lika ekonomiskt som enkelt vis.

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 ŠKODA och kreditbesked får du oftast direkt av säljaren.  
En enkel hantering med många fördelar:
 
 Vi erbjuder en finansiering med restskuld eller restvärde som följer bilens värdeminskning 

vilket ger en lägre månadsbetalning. 
 Kombinerar du med ŠKODA Serviceavtal så får du en fast månadskostnad för servicen 

under hela avtalstiden. 
 Att välja ŠKODA Financial Services ger dessutom 25 % rabatt på märkesförsäkringen. 
 Allt på en faktura och betalning per månad.

 
Med en förmånlig kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring  
får du ett attraktivt helhetserbjudande med bra kontroll på bilkostnaderna. Lika enkelt som  
det är smart.
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ŠKODA BILLÅN
● Privat   ● Företag

Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även företag som vill äga 
sina fordon och vill ha avskrivningsmöjligheter väljer denna finansieringsform. 
Vi erbjuder möjlighet att anpassa billånet efter dina önskemål. Fördelar med 
ŠKODA Billån:

 Bilen som säkerhet – Använd bilen som säkerhet för lånet och få månads-
betalningar som följer bilens värdeminskning. 

 Billån med restskuld – ŠKODA Billån erbjuds med restskuld vilket ger 
lägre månadsbetalning och att man kan byta till ny bil oftare. 

 Välj avtalstid – Anpassa lånet efter dina villkor och välj en avtalstid vid 
Billån mellan 12-84 månader. 

 Förmånlig ränta – Rörlig eller fast ränta. 
 20 % insats – Låna upp till 80 % av bilens pris. Inget formellt krav på 

kontant insats för företag.  
 Avsluta avtalet i förtid – Lös ditt ŠKODA Billån eller amortera extra när 

du vill. 
 Finansiera hela bilen – Företag och privatpersoner som använder bilen i 

tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 100 %. 

ŠKODA LÅNESKYDD
● Privat   ● Enskild näringsidkare

Du kan  även utrusta ditt låneavtal med extra säkerhet. Ett bra sätt att skydda 
återbetalningen av ditt billån och bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalnings-
förmåga. Låneskydd ger en extra trygghet vid till exempel: arbetslöshet,  
sjukdom och olycksfall.

ŠKODA PRIVATLEASING
● Privat 

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande tanken med privat-
leasing är enkelhet. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din ŠKODA- 
återförsäljare. Fördelar med ŠKODA Privatleasing:

 Ingen kontantinsats – Vid privatleasing finns inget krav på kontantinsats. 
 Inget ägande – Du behöver inte fundera kring bilens framtida värde, efter 

avtals tiden lämnar du tillbaka bilen till din ŠKODA-återförsäljare. 
 Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är oftast 24-36 månader men 

det finns även möjlighet till annan avtalstid.
 Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på 

hur bilen används, planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell.

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen. Övermil och onormalt  
slitage debiteras utöver leasingavgiften. Därför är avtalad körsträcka och 
regel bunden skötsel av bilen viktigt att tänka på.

SKÖTSELGUIDE/NORMALT SLITAGE
Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som anses som normalt 
slitage på: skoda.se/normaltslitage.

FINANSIERING
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ŠKODA FÖRETAGSLEASING
● Företag

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering där ŠKODA Företagsleasing 
generellt är det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets 
bilar.

 Avdragsgill moms – Vid leasing av företagsbil är oftast momsen på 
leasing avgiften till hälften avdragsgill.

 Inget krav på kontantinsats – Leasing löser företagets bilbehov utan att 
binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på.

 Bilen som säkerhet – Finansieringsformen belastar inte företagets övriga 
säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. 
Behåll företagets soliditet och likviditet.  

 Finansiell eller operationell leasing – Vi erbjuder individuellt anpassad  
leasing för företag med möjlighet att välja mellan finansiell- och operationell 
leasing. 

 Undvik dyra reparationer – Få en modernare vagnpark som kräver mindre 
reparationer och framförallt är skonsammare mot miljön.

VÄLJ MELLAN:
 Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och  

bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, d v s bilens 
restvärde.

 Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska 
risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, d v s bilens restvärde.

Läs mer om enkla biladministrationen ŠKODA Business Lease på s. 16 och  
kompletta biladministrationen Fleet Support på s. 13.

ŠKODA LEASINGSKYDD
● Privat   ● Företag

Du kan även utrusta ditt leasingavtal med extra säkerhet. Ett bra sätt att 
skydda återbetalningen av ditt leasingavtal och bilförsäkring vid tillfälligt ned-
satt betalningsförmåga. Leasingskydd ger en extra trygghet vid till exempel 
arbetslöshet, sjukdom och olycksfall.

FAST ELLER RÖRLIG RÄNTA
● Privat   ● Företag

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader för billån, 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 månader. 
Den ränta du betalar för billånet är avdragsgill med för närvarande 30 % i din 
deklaration. 

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
 Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya ŠKODA. Kombi-
nera finansieringen med ŠKODA Försäkring och ŠKODA Serviceavtal för ett 
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Försäkringsgivare för Låneskydd och Leasingskydd är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och  
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Om du är intresserad av att komplettera ditt bilinnehav med  
Låneskydd eller Leasingskydd ring 020-52 52 56. Fullständiga villkor finns på vwfs.se.
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På skoda.se under ”Bygg din bil” kan du se aktuella 
månadsbelopp för hela modellprogrammet. Du kan välja 
mellan företagsleasing, förmånsvärde, billån och anpassa 
bilen just som du vill ha den samt se vad tillvalen kostar  
per månad. Till dig som får välja tjänstebil har vi tagit fram 
information om förmånsvärden, bränsleförbrukning, aktu-
ella skatteregler och mycket mer. Informationen hittar du 
på skoda.se och hos din ŠKODA-återförsäljare. 

BYGG DIN BIL

Fabia Ambition TSI 95 
Billån: 1 020 kr/mån*  Pris från 143 900 kr**

Rapid Spaceback Style TSI 95 
Billån: 1 220 kr/mån*  Pris från 172 000 kr**
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* ŠKODA Billån 36 mån, 30 % kontant, 50 % restskuld, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (effektiv ränta från 3,31 % till 3,61 % feb 2018). Bränsleförbrukning Fabia Ambition TSI 95 blandad körning 
4,0 l/100 km 101 g/km, Rapid Spaceback Style TSI 110 blandad körning 4,6 l/100 km 106 g/km, Superb Combi Style Business Adventure Edition TSI 150 DSG blandad körning 5,2 l/100 km 122 g/km, 
Kodiaq Ambition TSI 180 DSG 4x4 blandad körning 7,4 l/100 km 170 g/km, Nya Karoq Ambition TSI 115 blandad körning 5,3 l/100 km 119 g/km, Octavia Combi Scout Business Adventure Edition TSI 
180 DSG 4x4 blandad körning 6,8 l/100 km 158 g/km. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar själv ständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan 
vara extrautrustade.

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

Superb Combi Style Business Adventure Edition TSI 150 DSG 
Billån från 2 120 kr/mån*  Pris från 299 900 kr**

Nya Karoq Ambition TSI 115
Billån från 1 520 kr/mån*     Pris från 215 600 kr**

Octavia Combi Scout Business Adventure Edition TSI 180 DSG 4x4 
Billån från 2 000 kr/mån*    Pris från 282 900 kr**

FÖR AKTUELLA PRIVATLEASING- 
OCH KAMPANJERBJUDANDEN 
BESÖK SKODA.SE

Kodiaq Ambition TSI 180 DSG 4x4
Billån från 2 110 kr/mån*     Pris från 298 100 kr**
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* ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2018). Alla förmånsvärden är beräknade exklusive bränsle och med 50 % 
marginalskatt baserade på SKV:s nybilspris 2018. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bränsleförbrukning Superb Combi Style Business Adventure Edition TDI 190 DSG 4x4 blandad 
körning 5,1 l/100 km 135 g/km, Kodiaq Style TDI 190 DSG 4x4 blandad körning 5,7 l/100 km 150 g/km, Nya Karoq Style TDI 150 DSG 4x4 blandad körning 5,2 l/100 km 137 g/km, Octavia Combi Scout 
Business Edition TDI 184 DSG 4x4 blandad körning 5,1 l/100 km 135 g/km.

** Aktuella kampanjpriser vid trycktillfället, se skoda.se för dagsaktuella kampanjer. Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter.
 Angivna bilpriser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på 

bilderna kan vara extrautrustade.

Superb Combi Style Business Adventure Edition TDI 190 DSG 4x4
Förmånsvärde: 1 850 kr/mån*    Leasing: 1 800 kr/mån*

Pris från 319 900**

Kodiaq Style TDI 190 DSG 4x4
Förmånsvärde: 1 900 kr/mån*    Leasing: 1 900 kr/mån*

Pris från 336 300**

Nya Karoq Style TDI 150 DSG 4x4
Förmånsvärde: 1 825 kr/mån*    Leasing: 1 770 kr/mån*

Pris från 313 700 kr**

Octavia Combi Scout Business Edition TDI 184 DSG 4x4
Förmånsvärde: 1 758 kr/mån*    Leasing: 1 700 kr/mån*

Pris från 301 200 kr**

FÖR AKTUELLA KAMPANJ-
ERBJUDANDEN BESÖK SKODA.SE
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● Privat   ● Företag

ŠKODA Serviceavtal innebär service hos auktoriserad ŠKODA-återförsäljare.  
Enkel kontroll på kostnaderna samtidigt som bilen servas av specialutbildade 
mekaniker med tillgång till samtliga specialverktyg. Fördelar med  
ŠKODA Serviceavtal:

 Fast månadsbetalning – Låg fast månadsbetalning ger enkel kontroll  
över servicekostnaderna för din ŠKODA.

 Senaste programvaran – Din bil uppdateras alltid med den senaste 
program varan och servas med ŠKODA Originaldelar.

 Din trygghet på vägen – Förlängd ŠKODA MobilitetsGaranti.
 ŠKODA Originalservice – Med ŠKODA Originalservice ökar livslängden 

och andrahandsvärdet på din ŠKODA. 
 Avdragsgill moms – Företag har möjlighet att lyfta momsen på månads-

kostnaden för serviceavtal. 

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din ŠKODA. Kombinera  
ŠKODA Serviceavtal med ŠKODA Försäkring och märkesfinansiering för ett 
attraktivt helhetserbjudande – allt på en faktura och betalning per månad.

PRIVAT - SERVICEAVTAL FRÅN ENDAST 100 KR/MÅN
Just nu kan du teckna ett serviceavtal; som gäller under 36 månader eller 
4 500 mil totalt – det som inträffar först. 

FÖRETAG - SERVICEAVTAL FRÅN ENDAST 1 KR/MILEN
Just nu har du som företagskund möjlighet att teckna ett förmånligt service-
avtal när du väljer en ny ŠKODA Octavia, Superb eller Kodiaq. Avtalet kostar 
bara från 1 krona per mil exklusive moms vid avtal på 3 år och en körsträcka 
från 4 500 till 15 000 mil. 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 maskinskadeförsäkring), drivlineförsäkring eller aggregat-
skador. Glas-, lack-, korrosions- och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av 
skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelast-
ning, 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.

Beloppen gäller avtal om 36 månader eller maximalt angivna mil, det som infaller först. All service 
utförs i enlighet med ŠKODA serviceplan. Eventuella tilläggsarbeten utöver ŠKODA service plan 
bekostats av kund. Alla uppgifter gäller vid tidpunkten för tryckning, rätt till ändringar för behålles. 
Under det gemensamma varumärket ŠKODA Financial Services erbjuds serviceavtal genom 
Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253 och bilfinansiering genom Volks wagen Finans 
Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group.

SERVICEAVTAL
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FÖRSÄKRING

● Privat   ● Företag

ŠKODA Försäkring är skräddarsydd för din ŠKODA. Förutom generösa
ersättningsnivåer får du alltid trygga reparationer med originaldelar hos
auktoriserade ŠKODA-verkstäder. Självklart också till ett konkurrens-
kraftigt pris. ŠKODA Försäkring är ett bra val både för din bil och din 
säkerhet. Allt detta ingår i vår bilförsäkring:

 En helt ny ŠKODA om din gamla blir obrukbar på grund av skada  
eller 120 % av marknadsvärdet. 

 3 000 kr rabatt på självrisken vid skada som ersätts av vagn-
skadegaranti.

 Maskinskadeförsäkring som gäller länge – 8 år eller upp  
till 15 000 mil.

 Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har fabriksmonterat  
originallarm.

 Ersättning utan maxgräns för däck, fälgar och fabriksmonterad  
elektronisk utrustning.

 25 % rabatt på ŠKODA Försäkring när du finansierar bilen med 
märkes finansiering. 

Komplettera med tilläggsförsäkring Hyrbil. Ersätter 75 % av hyrbils-
kostnaden i upp till 60 dagar.

ŠKODA Försäkring kan med fördel kombineras med märkesfinansiering 
och ŠKODA Serviceavtal – Allt på en faktura och betalning per månad.

ŠKODA Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-
8102. ŠKODA Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga 
försäkringsvillkor finns på skodabilforsakring.se. Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig trafik kan inte 
försäkras i ŠKODA Försäkring.
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ŠKODA FÖRLÄNGD GARANTI

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 Förlångd garanti för år 4/max 12 000 mil* 
eller 5 år/max 15 000 mil*

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

 Den ger ett tryggt ägande och andrahandsvärde.

ŠKODA KORTET VISA
● Privat

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

 Nyhet, poäng på allt.
 Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter.**
 Reseförsäkring ingår.
 Ingen årsavgift.
 Drivmedelsrabatt hos Preem.

Läs mer och ansök på skodakortet.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 ŠKODA-återförsäljare 
tillkommer 16,85 % i årsränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en effektiv ränta på 20,75 % vid en 
skuld på 10 000 kr i 12 månader (okt 2017).

 Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och avgifter.**
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● Företag

Fleet Support ger er lika bra kontroll över bilkostnaderna som personal-
kostnaderna. En enkel hantering, finansiering och administration för företag  
med fler än tio bilar. Med vår finansiering, hantering och administration av  
bilparken får ditt företag flera fördelar, oavsett bilmärken och modeller.

FLEETWEB GER DIG INFORMATION ONLINE
Utöver de uppgifter som ditt företag får i utskrifter och pappersformat finns 
Fleet Web som förser ditt företag med elektronisk information. FleetWeb 
omfattar rapporter och möjlighet till fördjupning avseende olika kostnader och 
konton. Företaget kan lätt kontrollera och få fram data fördelat på bilpark, göra 
egna presentationer och ha kontroll på slutdatum för leasingavtal med mera.

EN FAKTURA ISTÄLLET FÖR MÅNGA
Med Fleet Support får ditt företag alla bilrelaterade kostnader på en
faktura. Kontrollen och överblicken gör det enklare och mer kostnadseffektivt. 
Fakturan innehåller till exempel följande fordonskostnader:

 Leasingavgift 
 Drivmedel 
 Service
 Tvätt
 Parkering 
 Försäkring
 Hanteringsavgift 
 Skatt

Med alla dessa komponenter bidrar Fleet Support till en ökad kostnads-
kontroll och kompetens samtidigt som ditt företag kan frigöra resurser. 
Läs mer på skoda.se/finansiering.

FLEET SUPPORT

Drivmedel

15%

Avskrivningar

45% Service/Reparationer

10%

Finansiering

8%

Försäkring

8%
Övriga kostander

1% Däck

5%Skatt

1%

Tvätt/Parkering

5%
Administration

2%

Fördelning
av utgifter
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EN LÖNEFÖRMÅN DU KNAPPT  
BEHÖVER FÖRHANDLA OM
Personalbil är en förmånsbil som ditt företag kan erbjuda till dig som anställd, 
en kostnadsneutral personalförmån som kan finansieras genom att du betalar 
alla bilrelaterade kostnader* med ett löneavdrag. Fördelar med ŠKODA  
Personalbil:

 Enkelt bilinnehav – Du som förare får lägre bilkostnader, slipper betala 
kontant insats och behöver inte fundera över det framtida restvärdet när 
det är dags att byta bil.  

 Lägre bilkostnader – Gynnsamma momseffekter och regler för sociala 
avgifter när bilen finansieras med löneavdrag, ger tillsammans med möjlig-
heten att nyttja företagets inköpsavtal en lägre bilkostnad.  

 Lägre månadsbetalning – Personalbil ger en lägre månadsbetalning på 
cirka 1 500 – 2 000 kr/mån jämfört med att äga en ŠKODA privat i pris-
klassen 250 000 – 300 000 kr.  

Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell som gör att du får lägre 
bilkostnader. Vi hjälper er och tar fram individuella Personalbilsofferter som 
redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med hänsyn taget 
till din tjänstekörning. Självklart erbjuder vi också hantering, finansiering och 
administration för företagets alla bilrelaterade kostnader. 

* Drivmedel, självrisk vid försäkringsskada och eventuella parkeringsböter betalar du som anställd 
utöver löneavdrag. Avtalstiden är normalt 36 månader, men kan vara kortare för den förare som 
kör många mil per år.

ŠKODA  
PERSONALBIL
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PERSONALBIL – ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, 1 500 mil per år varav 100 mil i tjänsten. Företagsrabatt, kostnader för serviceavtal, administration, 
försäkring och fordonsskatt ingår. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Bränsleförbrukning Superb Combi Style Business 
Adventure Edition TDI 190 DSG 4x4 blandad körning 5,1 l/100 km 135 g/km, Kodiaq Style TDI 190 DSG 4x4 blandad körning 5,7 l/100 km 150 g/km, Nya Karoq Style TDI 150 DSG 4x4 blandad körning 
5,2 l/100 km 137 g/km, Octavia Combi Scout Business Edition TDI 184 DSG 4x4 blandad körning 5,1 l/100 km 135 g/km.
* Omfattar skatt på bilförmån och effekt av löneavdrag vid 50 % marginalskatt.
Med förbehåll för pris- och tekniska förändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODA-återförsäljare sätter sina egna priser på bil och finansiering. På www.skoda.se hittar du bland annat aktuella uppgifter 
om bränsleförbrukning, CO₂, miljöklass och information om våra övriga finansieringsformer, försäkring, serviceavtal och mycket mer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återför-
säljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Superb Combi Style Business Adventure Edition TDI 190 DSG 4x4
Bruttolöneavdrag: 4 791 kr/mån    Nettokostnad: 4 250 kr/mån*

Nya Karoq Style TDI 150 DSG 4x4
Bruttolöneavdrag: 4 444 kr/mån    Nettokostnad: 4 050 kr/mån*

Octavia Combi Scout Business Edition TDI 184 DSG 4x4
Bruttolöneavdrag: 4 700 kr/mån     Nettokostnad: 4 110 kr/mån*

Kodiaq Style TDI 190 DSG 4x4
Bruttolöneavdrag: 4 621 kr/mån    Nettokostnad: 4 210 kr/mån*
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● Företag

Superb Combi L&K Business Adventure Edition TDI 190 DSG 4X4 från 4 550 kr/mån.*

Business Lease är ett förmånligt och enkelt bilinnehav med företagets bilutgifter för finansiering, serviceavtal 
och försäkring samlat på en faktura. Attraktivt helhets erbjudande för era tjänstebilar till en konkurrenskraftig 
månadsbetalning.

INGÅR ALLTID:
 Finansiering. Ingen insats
 Garanterat restvärde
 Försäkring
 Serviceavtal
 Allt på en faktura och betalning per månad

 ŠKODA Företagsleasing – Momsavdrag med 50 %, ingen insats och binder inte företagets kapital i till-
gångar. Med operationell leasing behöver du inte tänka på bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar  
du helt enkelt tillbaka bilen till din ŠKODA-återförsäljare. 

 ŠKODA Försäkring – 25% rabatt när bilen finansieras med ŠKODA Financial Services.
 ŠKODA Serviceavtal – Låg fast månadsbetalning ger enkel kontroll över servicekostnaderna.

Med ŠKODA Business Lease samlas ditt företags bilutgifter för finansiering, service avtal och försäkring – Allt 
på en faktura och betalning per månad.

* ŠKODA leasing 36 mån (exkl moms), 4 500 Mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde,  
rörlig ränta baserad på vwfs basränta (feb 2018). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver 
leasing avgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.

ŠKODA BUSINESS LEASE
– ett förmånligt och enkelt bilinnehav.
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FÖRMÅNSVÄRDE, SÅ FUNGERAR DET.
● Företag

Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på SKV nybilspris* (inkl. extrautrustning) för den ŠKODA-modell som du väljer. Ny-
bilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din ŠKODA under hela innehavstiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du kör, 
eventuell reduktion och avdrag för resor till och från jobbet. Så här räknar du ut förmånsvärdet:

 31,7 % av prisbasbeloppet, för 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr.
 75 % av Statslåneräntan, för 2018 0,50 % multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista.
 9 % av bilens pris enligt SKV:s prislista, upp till 7,5 prisbasbelopp. 
 20 % av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

På skoda.se under ”Bygg din bil” kan du se aktuella månadsbelopp för hela modellprogrammet. Du kan välja mellan företagsleasing, förmånsvärde, 
billån och anpassa bilen just som du vill ha den samt se vad tillvalen kostar per månad. Till dig som får välja tjänstebil har vi tagit fram information om 
förmånsvärden, bränsleförbrukning, aktuella skatteregler och mycket mer. Informationen hittar du på skoda.se och hos din ŠKODA-återförsäljare. 

PRISBASBELOPPSTRAPPA
I tabellen ser du hur mycket pengar du har kvar att utrusta din ŠKODA för. Ett prisbasbelopp 2018 är 45 500 kr och beräkning är gjord på bilens pris.

* Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter. Angivna bilpriser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms. Med förbehåll för pris- och villkors-
förändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODA-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På skoda.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning, CO₂ och miljö-
klass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

TJÄNSTEBIL

Antal prisbasbelopp 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Modell Pris* 250 250 273 000 295 750 318 500 341 250 364 000 386 750 409 500

Superb Combi Style Business Adventure Edition TDI 190 DSG 4x4 319 900 21 350 44 100 66 850 89 600

Kodiaq Style TDI 190 DSG 4x4 336 300 4 950 27 700 50 450 73 200

Nya Karoq Style TDI 150 DSG 4x4 313 700 50 300 73 050 95 800

Octavia Combi Scout Business Edition TDI 184 DSG 4x4 301 200 62 800 85 550 108 300
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Under det gemensamma varumärket ŠKODA Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt 
dotterbolag inom Volkswagen Group. ŠKODA Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. ŠKODA Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor 
finns på skodabilforsakring.se Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODA-åter försäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På skoda.se. hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleför-
brukning, 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. BROVFS0412 (feb 2018).

skoda.se

ŠKODA BILLÅN
 Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer bilens värde minskning,  

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.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i deklarationen med 30 %.
FÖRETAG Billån är en intressant finansieringsform för företag som vill äga sina fordon och vill ha 
avskrivningsmöjlighet.

ŠKODA PRIVATLEASING
 Inget ägande.
 Ingen restvärdesrisk.
 Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din ŠKODA-återförsäljare.

ŠKODA FÖRETAGSLEASING
 Ditt företag kan på leasingavgiften oftast dra av hälften av momsen för personbilar.
 Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Det finns inget krav  

på kontantinsats.
 Belastar inte företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter och det  

frigör likviditet.
 Välj mellan finansiell eller operationell leasing. 

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
 Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya ŠKODA.  

Kombinera finansieringen med ŠKODA Försäkring och ŠKODA Service avtal för ett  
attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

ŠKODA SERVICEAVTAL
 Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service kostnaderna för din ŠKODA.
 Din bil servas hos auktoriserad ŠKODA-verkstad med ŠKODA Originaldelar och din bil upp-

dateras alltid med den senaste programvaran.
 Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din ŠKODA.

ŠKODA FÖRSÄKRING
 En helt ny ŠKODA om din gamla blir obrukbar på grund av skada eller 120 % av marknadsvärdet.
 3 000 kr rabatt på självrisken vid skada som ersätts av vagnskadegaranti.
 25 % rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med ŠKODA Financial Services.

PERSONALBIL
 En kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett löneavdrag.
 Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller  

fundera över bilens framtida restvärde.

FLEET
 ŠKODA BUSINESS LEASE – Ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag med 1-10 bilar. 

Företagets bilutgifter för finansiering, serviceavtal och försäkring samlat på en faktura. Attraktivt 
helhetserbjudande för era tjänstebilar till en konkurrenskraftig månadsbetalning.

 FLEET SUPPORT – En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler  
än 10 bilar. 

VARFÖR 

ŠKODA FINANCIAL SERVICES?

ŠKODA FINANCIAL SERVICES

151 88 Södertälje
Tel. 08-553 868 65
marknad@vwfs.se 
www.skoda.se

ŠKODA FÖRSÄKRING

106 80 Stockholm 
Tel. 0770-110 350  
kundservice@skodabilforsakring.se  
skadeservice@skodabilforsakring.se 
www.skodabilforsakring.se

FLEET SUPPORT

151 88 Södertälje
Tel. 08-120 812 20
Fax. 08-553 868 20
fleetsupport@vwfs.se 
www.skoda.se


