FOCUS flex leasing A/S, Savsvinget 4 A, DK-2970 Hørsholm

Foreløbig beregning på splitleasing
Alle beløb er i DKK med mindre andet er nævnt
Bilmærke og model:
1. indregistreringsdato:
Km. Stand:
Stelnummer:
Registreringsnummer:

Mercedes-Benz GLE350 d Coupe AMG-Line
15-07-2016
27.000

Leasingperiode, mdr.:
Årlige km:
Der er anvendt fast rente.

12
30.000

Erhverv
80%

Privat
20%

7.225
1.806
9.032

1.806
452
2.258

596

149

71

18

Månedlig leasingydelse inkl. Moms:
Momsfradrag pr. måned:

9.699
1.373

2.425
-

Engangsydelser til betaling ved leasingkontraktens indgåelse (alle beløb inkl. Moms):
Ekstraordinær leasingydelse:
Kontraktoprettelse:

80.000
5.000

20.000
1.250

Estimeret fordeling i %
Momspligtige ydelser (pr. måned)
Månedlig leasingydelse ekskl. Moms:
Moms (25%):
Momspligtige ydelser i alt inkl. Moms
Momsfrie ydelser (pr. måned)
Forsikring:
* Selvrisiko:
Vejhjælp:

5.000

Bilens pris, ekskl. afgift og ekskl. Moms:
Restværdi ved ord. Udløb som kunden indestår for ekskl. afgift og ekskl. Moms:

345.000
265.000

OBS! Ved valg af egen forsikring opkræves en panthaverdeklaration på DKK 1.500,-

Ovenstående beregning dækker alene leasingomkostningerne inkl. Montering af GPS kørebog. Hertil skal tillægges forbrug til
brændstof, service m.v., der afholdes af kunden.
Ved ophør af leasingperioden skal leasingtager pligtigt på anfordring anvise en uafhængig tredjemand som køber af bilen, for den
aftalte pris uden dansk registreringsafgift, idet begge parter er enige om at denne pris svarer til bilens forventede markedspris. Køber
skal have et gyldigt CVR nr. Leasingtager har selv hverken køberet eller købepligt til den leasede bil. Ved salg af bilen til tredjemand for
et lavere beløb end den ovenfor aftalte restværdi, skal forskellen indbetales af leasingtager til leasinggiver. Hvis leasingtager ikke kan
anvise en tredjemand til køb af bilen til den i leasingaftalen oplyste restværdi, er leasinggiver berettiget til at bortsælge
leasinggenstanden bedst muligt, og en eventuel difference i forhold til restværdien i henhold til leasingaftalen opkræves af leasinggiver
hos leasingtager. Tilbuddet er gældende i 10 dage fra dato, er underlagt FOCUS flex leasings standard vilkår og evt. rammeaftale. Der
tages forbehold for positiv kreditvurdering, samt regne- og trykfejl.

Leasingtilbud accepteres hermed:
Dato

FOCUS flex leasing A/S
Savsvinget 4 A, DK-2970 Hørsholm
www.focusflex.dk

Tel: (+45) 72 30 35 80
CVR-nummer: 33 57 72 14

Underskrift

