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Ett attraktivt förmånsvärde
Det råder ingen tvekan om att ŠKODA har flera av de mest attraktiva tjänstebilarna när 
det gäller kombinationen av att få med allt det du vill ha i en tjänstebil, samtidigt som 
design, trygghet och förmånsvärde är viktigt. Vi har idag en rad prisvärda bilmodeller 
som Fabia, Yeti, Roomster, Octavia, Rapid och helt nya flaggskepet Superb. En bil som 
kombinerrar det bästa av två världar. Vanligtvis brukar man få välja mellan högklassig 
design eller stora utrymmen. Med nya Skoda Superb får du både och, i en och samma bil. 
Vi vågar därför påstå att nya Skoda Superb är de två bästa bilar vi någonsin byggt. 
Tillräcklig kraft och sportighet finns för dig i våra RS och Scout-alter n a tiv. Nu finns även 
ŠKODAs mest sålda bilmodell Octavia i ytterligare en version, Octavia G-TEC med kombi-
nerad gas- och bensinmotor.  En bil som klassas in som miljöbil (97 g. CO²/km.) och klarar 
sig i 133 mil på en tank. Det finns många rationella argument varför du ska välja ŠKODA 
som tjänstebil. Väger du in den generösa standardutrustningen, driftsekonomi, ett 
attraktivt förmånsvärde som tilltalar din privatekonomi och företagets ekonomiavdel-
ning, miljöaspekter, garanti och säkerhet blir valet av ŠKODA som tjänstebil kanske ännu 
enklare. 
 
När du väljer ŠKODA som tjänstebil får du en bil med en motor som ligger i framkant när 
det gäller utsläpp. Miljöfokusering är en självklar ingrediens vid tillverkning av våra bilar 
och något som ŠKODA ständigt arbetar med för att utveckla ytterligare. ŠKODA använ-
der resurser och energi vid tillverkningen av bilarna på ett så effektivt sätt som möjligt 
för att minska belastningen på miljön. Modellprogrammet är utvecklat för att ge lägsta 
möjliga miljöpåverkan genom låg bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Välj mellan effek-
tiva bensinmotorn TSI eller diselmotorn TDI och alla modeller har varianter med under 
120g i CO2-utsläpp. 

Några av våra populäraste tjänstebilar är den nya fantastiska familjebilen Superb Combi 
med 4x4 och dieselmotor, Yeti 4x4 automat med diesel som tar dig nästan överallt eller 
Octavia Combi som ger dig möjlighet att välja sport (RS), familj (TDI 4x4 automat) eller 
varför inte allt i ett med Scout. 

ŠKODA TJÄNSTEBIL







BYGG DIN BIL

Förmånsvärde och leasingkostnad för din ŠKODA. På skoda.se kan du direkt i  
bilkonfiguratorn räkna ut förmånsvärdet eller kostnaden för leasing för din nya 
ŠKODA precis som du vill ha den. 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.



Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4
Förmånsvärde: 1 871 kr/mån* Leasing: 1 640 kr/mån*

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4
Förmånsvärde: 1 938 kr/mån* Leasing: 1 690 kr/mån*

Modell Motor hk Bränsleförbrukning l/100 km CO2-utsläpp g/km Pris**

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 184 5,0 131 281 620

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4 184 5,0 129 266 708

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4 190 5,0 132 307 556

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4 190 5,1 134 299 368

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 
Förmånsvärde: 1 792 kr/mån* Leasing: 1 550 kr/mån*

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4
Förmånsvärde: 1 729 kr/mån* Leasing: 1 460 kr/mån*

 *  Alla förmånsvärden är beräknade exklusive bränsle och med 50% marginalskatt baserade på SKV:s nybilspris 2016.  
ŠKODA Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50 restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta ( jan-2016). 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.  
Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 

 **  Gäller försäljning till juridiska personer och kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter.  
Angivna bilpriser är rekommenderade cirkapriser inklusive moms.





ŠKODA PERSONALBIL
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. 
Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell som gör att du får 
lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats och inte behöver funde-
ra över det framtida värdet när det är dags att byta bil. Gynnsamma 
momseffekter och regler för sociala avgifter när bilen finansieras med 
löneavdrag, ger tillsammans med möjligheten att nyttja företagets 
inköpsavtal en lägre bilkostnad. Jämfört med att äga en ŠKODA privat blir 
kostnaden cirka 1 500–2 000 kr/mån lägre för en ŠKODA i prisklassen 
250 000–300 000 kr. Personalbil är kostnadsneutralt för företaget och 
fördelaktigt för dig som anställd. Vad mer kan man önska?

* 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.

Löneavdraget innehåller:
  Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)
  Skatt på bilförmån
  Sociala avgifter på bilens förmånsvärde
  Serviceavtal
  Fordonsskatt
  Försäkring

Fördelar både för anställd och företag
Personalbil är en fördelaktig löneförmån eftersom du som anställd får 
åka i en ny ŠKODA med modern teknik, säkerhet och sportighet. Vi gör 
det enkelt för ditt företag att erbjuda personalbil till dig. Vi tar fram 
individuella offerter som redovisar bruttolöneavdrag och den totala 
nettokostnaden med hänsyn taget till din tjänstekörning. Självklart 
erbjuder vi också hantering, finansiering och administration för företa-
gets alla bilrelaterade kostnader. 

Exempel på SKODA Personalbil1)

Nettokostnad

Modell Bruttolöneavdrag 30% 50%

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 4 312 4 115 3 985

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4 4 131 3 950 3 830

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4 4 703 4 505 4 370

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4 4 691 4 435  4 265



Exempel på SKODA Personalbil1)

Nettokostnad

Modell Bruttolöneavdrag 30% 50%

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 4 312 4 115 3 985

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4 4 131 3 950 3 830

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4 4 703 4 505 4 370

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4 4 691 4 435  4 265

1)  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 
fordons skatt ingår. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver 
leasing avgiften. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar själv-
ständigt för sin egen prissättning. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

* Omfattar skatt på bilförmån och effekt av löneavdrag vid 50% marginalskatt.

Med förbehåll för pris- och tekniska förändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODA-åter försäljare sätter sina 
egna priser på bil och finansiering. På www.skoda.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbruk-
ning, CO², miljöklass och information om våra övriga finans ieringsformer, försäkring, serviceavtal och mycket mer.

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4  
Nettokostnad: 4 265 kr/mån*

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 
Nettokostnad: 3 985 kr/mån*

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4  
Nettokostnad: 3 830 kr/mån*

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4 
Nettokostnad: 4 370 kr/mån*



ŠKODA BUSINESS LEASE
– ett förmånligt och enkelt bilinnehav.

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4 från 3 675kr/mån.*

Ingår alltid:
  Finansiering. Ingen insats
  Garanterat restvärde
  Försäkring
  Serviceavtal

SKODA Business Lease är en finansieringslösning som ger dig en attraktiv månads-
kostnad och ett tryggt bilägande.

Enklare kan ett bilinnehav inte bli! Du betalar ingen insats och behöver inte heller tänka 
på bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din 
SKODA-återförsäljare.

Med SKODA Business Lease samlas ditt företags bilutgifter för finansiering, serviceavtal 
och försäkring på en faktura.

* Skoda leasing 36 mån (exkl moms), 4 500 Mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta 
baserad på vwfs basränta ( jan 2016). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer.





ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel kontroll över dina bilkostnader. 
Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos ŠKODA. 
Business All Inclusive är ett erbjudande till företag med 1–10 bilar*, där vi 
samlar: finansiering, service- och underhåll, försäkring, drivmedel, däck, 
tvätt och parkeringsavgifter i ett paket. Alla kostnader är uppdelade och 
ditt företag får en samlingsfaktura. Uppdelningen gör att ditt företag enkelt 
kan följa varje enskilt fordon samt att det blir lätt att kontera med kost-
nadsspecifika poster. Ditt företag får ett lätthanterat bilinnehav och mer tid 
att  
ägna åt företagets affärer. Enkelt för dig.

Hela bilägandet i ett paket
  ŠKODA Leasing 

  ŠKODA Försäkring

  ŠKODA Serviceavtal

  Drivmedel

  Parkering

  Biltvätt

Enkel kontroll över dina bilkostnader  
– Allt på en faktura

Hantering och fakturering
Vi samlar dina bilkostnader på en faktura. Det blir lätt att följa fordonens 
kostnader, ditt företag får mindre pappershögar och enklare administra-
tion. På fakturan framgår klart och tydligt de olika kostnaderna: leasing, 
service- och underhåll, försäkring och drivmedel (med redovisad företags-
rabatt som tillgodoräknas på fakturan). Fakturan blir tydlig, lätt att hantera 
och kontera med kostnadsspecificerade poster.

ŠKODA Leasing
Business All Inclusive innehåller alltid ett leasingavtal. En finansieringsform 
som ger flera fördelar. Ditt företag kan göra momsavdrag med 50 procent av  
leasingavgiften, 100 procent för vissa transportbilar, och ditt företag binder 
inget kapital för bilinnehavet.

ŠKODA Försäkring
Med ŠKODA Försäkring får du tillgång till en bemannad skadejour dygnet 
runt. Skadebesiktningen görs av närmaste auktoriserade ŠKODA-verkstad 
som också tar hand om eventuella reparationer med ŠKODA Originaldelar.

ŠKODA Serviceavtal
Med service- och underhållsavtal får du och ditt företag kontroll på dina 
servicekostnader upp till 60 månader eller max 30 000 mil. Du får trygghe-
ten i att din bil servas på en auktoriserad ŠKODA-verkstad, med ŠKODA 
Originaldelar av märkesutbildade mekaniker. De har rätt specialverktyg och 
den senaste tekniken. Ditt företag får dra av 100% av momsen på servi-
cekostnaden.

Drivmedel, parkering och tvätt
Vi erbjuder föraren ett Statoil Företagskort för att betala drivmedel för 
resor inom Sverige, Norge eller Danmark. Kortet gäller för bränsle, påfyll-
nadsolja1), trafikprodukter 2), parkering samt biltvätt. Ett kort laddat med 
konkurrenskraftig företagsrabatt som du får utan några tillkommande av-
gifter. Mer om rabatten hittar på www.statoil.se/foretag

* Gäller alla person- och transportbilsregistrerade fordon från ŠKODA (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik).
1) Motorolja, växellådsolja och hydraulolja
2) Glykol, kylarvätska, spolarvätska och bränsletillsatser



ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE



ŠKODA FLEET SUPPORT
Lika bra kontroll över bilkostnaderna som personalkostnaderna. 
En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler än 10 bilar. 
Kostnaderna för bilparken tillhör ofta de största utgiftsposterna i verksamheten. Det 
kanske inte är så konstigt eftersom en bil genererar fasta, rörliga och indirekta kostna-
der som leasingavgift, drivmedel, service, parkering, sociala avgifter och så vidare.  
En tidskrävande administration som genererar kostnader i företaget. Det blir lätt en 
svårkontrollerbar kostnadsmassa och i många fall krävs en separat intern bilavdelning. 
Med vår finansiering, hantering och administration av bilparken får ditt företag flera 
fördelar, oavsett bilmärken och modeller. Fleet Support hanterar och administrerar 
samtliga bilrelaterade kostnader. Service- och reparationsfakturor rimlighetsbedöms 
före betalning och kontrolleras gentemot gällande garanti, serviceavtal och försäkring. 
Bilkostnaderna presenteras på ett lättöverskådligt sätt i vår FleetWeb och ditt 
företag får kostnaderna i ett konteringsunderlag anpassat efter er kontoplan. 
Med alla dessa komponenter bidrar Fleet Support till en ökad kostnadskontroll 
och kompetens samtidigt som ditt företag kan frigöra resurser.

FleetWeb ger dig information online
Utöver utskrifter i pappersformat förser FleetWeb 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 pre-
sentationer 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 kost-
nadseffektivt. Fakturan innehåller till exempel följande fordonskost-
nader:

 Leasingavgift
 Drivmedel
 Service
 Tvätt
 Parkering 
 Försäkring
 Hanteringsavgift 
 Skatt

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



Fleet Support App – För dig på väg
Ibland sitter du i bilen och behöver hjälp eller vill kontrollera vad som gäller för Fleet 
Support-bilarna. Vi tillhandahåller en snabb kundservice via din smartphone. I appen 
finns bland annat körjournal så att föraren enkelt ska kunna hålla reda på sina resor 
oavsett om det är i tjänsten eller privat. Appen innehåller dessutom:

 Frågor och svar
 Kundservice
 Körjournal
 Kilometerrapport

Leasingavgift

Reparationer

Leasingmoms

Däck

Drivmedel

Tillbehör

Service

Tvätt

Skatt

Hanterings-
avgift

Parkering

Försäkring

Självrisk

Konterings-
underlag

Övrigt Faktura FleetWeb

En faktura istället för många

Utan FleetSupport. Exempel på fordonskostnader per kostnadsslag. Med FleetSupport. Enkel administration med FleetWeb



ŠKODA Leasing
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera 
företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften 
avdragsgill (personbilar), dels för att leasing är en finansieringsform som löser 
företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Kapital som ägarna 
förväntar sig en avkastning på. Det belastar inte heller företagets övriga 
säkerheter som kan behövas för att få krediter och det frigör likviditet genom 
att inte använda bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet. Få 
en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och framförallt är 
skonsammare mot miljön. Kombinera med fördel vår finansiering med försäk-
ring och serviceavtal. Allt på samma faktura, specificerat var för sig.

Särskild leasingavgift: inget krav, men de flesta företagskunder väljer att 
betala en särskild leasingavgift vid leverans av bilen.

Leasingavgift per månad: vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller staff-
lad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader.

Restvärde: din ŠKODA har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens 
slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, 
avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna 
till så att du hamnar på en realistisk nivå. 

FINANSIERING



Välj mellan:
  Finansiell leasing där leasetagaren bär den ekonomiska risken/förmånen 

förknippad med leasingobjektet, d v s bilens restvärde.
  Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomis-

ka risken/förmånen förknippad med ägandet av leasingobjektet, d v s 
bilens restvärde.

Fast eller rörlig ränta. Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal upp till 60 
månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och 
förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgo-
doräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid 

höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter 
leasingavtalet upp till 60 månader. Ditt företag kan betala leasingavgiften 
månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller auto giro. Det behöver 
inte vara jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader fungerar.

ŠKODA Billån
Billån är en intressant finansieringsform för företag som vill äga sina for-
don, och vill ha avskrivningsmöjlighet. Näringsidkare omfattas inte av 
Konsumentkreditlagen därför finns inte något formellt krav på kontantin-
sats. Företagets ŠKODA kan finansieras till 100%.



Med ŠKODA Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på bilen. Ditt 
företag betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, 
vilket underlättar budgetering och uppföljning, för företags kunder oavsett om man 
har ett eller flera fordon i sin vagnpark. 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 ŠKODA-verkstad, med specialutbildade mekaniker och alla speci-

alverktyg.
  Ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.
  Din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.
  Förlängd Mobilitetsgaranti.
  Samfakturering med ŠKODA Billån/Leasing och ŠKODA Försäkring.
  Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden.
  Ditt företag har möjlighet att lyfta momsen på månadskostnaden för serviceav-

tal.

Öka livslängden och andrahandsvärdet
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.

Förlängd Mobilitetsgaranti
Vid varje utförd service förlängs Mobilitetsgarantin (gäller vid driftstopp som inte 
vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell). 
Du har tillgång till ett rikstäckande servicenät i Sverige och även i Europa som 
säkerställer att hjälpen alltid är nära till hands.

Vad kostar ŠKODA Serviceavtal?
Givetvis blir priset unikt beroende på vilken ŠKODA-modell du väljer, vilken kör-
sträcka du har per år och var du har din närmaste auktoriserade återförsäljare. 
Prata med din ŠKODA-återförsäljare om pris för den modell du är intresserad av.

SERVICEAVTAL



Två nivåer och omfattning – vad ingår?
ŠKODA Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan ŠKODA  
utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt service-
plan till exempel 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: bromsklossar, 
bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamas-
ker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, startbat-
teri, hjullager, och glödlampor (ej Xenon/LED).

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

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 
aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. 
Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavan-
de eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och start-
bogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel 
eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar. 

Nu har du som företagskund möjlighet att teckna 
ett förmånligt serviceavtal när du väljer en ny 
SKODA Octavia eller Superb. 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.

ŠKODA SERVICEAVTAL FRÅN

1 KR MILEN



ŠKODA Försäkring är unik på många sätt, med en service-, garanti- och  
ersättningsnivå utöver det vanliga. Skadejouren är bemannad dygnet runt. 
Skadebesiktning görs av din närmaste ŠKODA-verkstad, som självklart 
också tar hand om eventuella reparationer. Din bil repareras lika självklart 
med ŠKODA Originaldelar för att säkra den höga kvaliteten på vårt material-
val och andrahandsvärdet.

Vad ingår i ŠKODA Försäkring?
  Helt ny SKODA eller 120% av marknadsvärdet om bilen blir totalskadad. 
  3 000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskadegaranti.
  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 elektro-

nisk utrustning.
  Garanterad reparation av auktoriserad ŠKODA-verkstad med ŠKODA 

Originaldelar.
  Snabb och smidig skadehantering som hanterar både vagnskadegaranti 

och märkesförsäkring – en kontakt för alla stöld- och skadeärenden, dyg-
net runt.

FÖRSÄKRING



Attraktivt helhetserbjudande
Om du väljer vår finansiering kan du samtidigt teckna märkesförsäkring med 
följande fördelar:
  Förmånligare försäkringspremie när du finansierar bilen med ŠKODA Financial Services.
  Finansiering, serviceavtal och försäkring på en faktura.
  Försäkringen följer finansieringens avtalstid, t ex 24, 36 eller 60 månader.

Komplettera med 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 0770-110 350. 
Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig trafik kan inte försäkras i ŠKODA Försäkring.



Så fungerar det.
Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på SKV-
nybilspris* för den ŠKODA-modell som du väljer. Nybilspriset fastställs årli-
gen 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. Den här sidan tar upp saker som är bra 
att känna till och tänka på när du räknar ut ditt förmånsvärde. 

Förmånsvärdet baseras på:
  31,7% av prisbasbeloppet, för 2016 är basbeloppet 44 300 kr.
  75% av Statslåneräntan, för 2016 0,65% 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.

Extrautrustning
Kostnaderna för all fabriksmonterad extrautrustning och lokalt monterade 
tillbehör (inklusive arbetskostnad) ska läggas till SKV:s nybilspris. 
Sedvanliga rabatter avseende anskaffningsutgiften för extrautrustning får 
beaktas om rabatterna ligger på en rimlig nivå. Detta är det totalpris som 
sedan ligger till grund för beräkning av förmånsvärdet.

Avdrag om du kör långt
Arbetsgivaren får reducera förmånsvärdet till 75% av det totala för-
månsvärdet om tjänstekörningen uppgår till minst 3 000 mil år.

Drivmedelskostnaden
Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning. Drivmedlet 
ingår inte i bilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på 
två olika sätt: antingen kompensera drivmedelskostnaden vid tjänsteresor 
eller ge drivmedlet som löneförmån.

*Inklusive extrautrustning

TJÄNSTEBILSKOSTNAD



Körjournal–App
Ladda ner vår Körjournal-app, 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.

*  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 villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. ŠKODA-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På skoda.se hittar 
du bland annat aktuella upp gifter 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.

5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Modell Pris* 24 200 265 800 287 950 310 100 332 250 354 400 376 550 398 700

Octavia RS Combi TDI 184 4X4 DSG 281 620 257 420 15 820 6 330 28 480 50 630 72 780 94 930 117 080

Octavia Scout TDI 184 DSG 4X4 266 708 242 508 908 21 242 43 392 65 542 87 692 109 842 131 992

Superb L&K TDI 190 DSG 4X4 307 556 283 356 41 756 19 606 2 544 24 694 46 844 68 994 91 144

Superb Combi Style TDI 190 DSG 4X4 299 368 275 168 33 568 11 418 10 732 32 882 55 032 77 182 99 332

Prisbasbeloppstrappa
I tabellen ser du hur mycket pengar du har kvar att utrusta din SKODA för.  
Ett prisbasbelopp 2016 är 44 300 kr och beräkning är gjord på bilens pris.



skoda.se

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

Tjänstebil
  Väljer du en ŠKODA tjänstebil får du generös standardutrustning, drifts-

ekonomi och ett attraktivt förmånsvärde som tilltalar din privatekonomi.

Personalbil
  ŠKODA Personalbil är en kostnadsneutral personalförmån som finansieras 

genom ett löneavdrag. 
  Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats eller fundera 

över bilens framtida restvärde.

Business All Inclusive
  Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar.
  Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, 

service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en 
faktura.

Fleet Support
  En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler än 10 bilar. 
  Alla företagets bilkostnader samlade på en faktura redovisade enligt er  

kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
  Fleet Support hjälper ditt företag med uträkning och hantering av förmåns-

värden och eventuella löneavdrag.
  Körjournal och kundservice alltid nära till hands via smartphone.

ŠKODA Leasing
  Ditt företag kan på leasingavgiften oftast dra av hälften av momsen för  

personbilar.
  Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Belastar 

inte företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter och det 
frigör likviditet. 

  Välj mellan finansiell eller operationell leasing. Vid finansiell leasing bär ditt 
företag förmånen/risken förknippad med bilens restvärde. Väljer du operatio-
nell leasing bär istället leasegivaren/återförsäljaren den ekonomiska förmå-
nen/risken.

  Vi erbjuder leasingavtal över en period mellan 12-60 månader med fast- eller 
rörlig ränta.

ŠKODA Billån
  Billån är en intressant finansieringsform för företag som vill äga sina fordon 

och vill ha avskrivningsmöjlighet.

ŠKODA Serviceavtal
  En fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket under-

lättar budgetering och uppföljning.
  Ditt företag har möjlighet att lyfta hela momsen på månadskostnaden för 

serviceavtal.
  Din bil servas hos auktoriserad ŠKODA-verkstad med ŠKODA Originaldelar och 

din bil uppdateras till senaste programvaran av specialutbildade mekaniker. 
  Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din ŠKODA.
  Teckna ŠKODA Serviceavtal från 1 kr/milen

ŠKODA Försäkring
  Förmånligare försäkringspremie när bilen finansieras med ŠKODA Financial 

Services. 
  Ny bil vid stöld eller totalskada på fordon upp till 2 år eller max 4 000 mil.
  3 000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskadegaranti samt ingen 

självrisk vid stöld i bilen med fabriksmonterat originallarm.
  Garanterad reparation av auktoriserad ŠKODA-verkstad med ŠKODA 

Originaldelar.
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ŠKODA Försäkring 
106 80 Stockholm, Tel. 0770-110 350 
kundservice@skodabilforsakring.se,  
skadeservice@skodabilforsakring.se
www.skodabilforsakring.se 

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

Under det gemensamma varumärket ŠKODA Financial Services erbjuds service-
avtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253, försäkring 
genom IF Skadeförsäkring AB (publ), org. nr 516401-8102 och bilfinansiering 
genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotter-
bolag till Europas ledande fordonsfinansiär Volkswagen Financial Services AG 

VARFÖR ŠKODA I TJÄNSTEN OCH FÖRETAGET


