Standard leasingvilkår version 1
§1 ANVENDELSESOMRÅDE
1. Disse vilkår ﬁnder anvendelse mellem Focus Flex Leasing A/S og
Leasingtager i henhold >l særskilt opreAet leasingaBale.
1.2 LeasingaBalen er enten ﬁnansielle eller opera>onelle og
vedrører leasing af en bil bestemt >l erhvervsmæssig brug eller
ﬂexleasing.
§2 EJENDOMS- OG RÅDERET
2.1 Focus Flex Leasing A/S har ejendomsreAen >l den leasede bil.
Leasingtager modtager del 1 af registreringsaAesten.
2.2 Leasingtager har ikke forkøbsret, køberet eller købepligt >l en
leaset bil.
2.3 Leasingtager må ikke udlåne eller overlade den leasede bil >l
tredjemand, bortset fra kortvarigt udlån >l Leasingtagers
medarbejdere eller dennes husstand. Leasingtager må dog med
skriBlig samtykke fra Focus Flex Leasing A/S overlade brugen >l
en navngiven medarbejder. Det er en be>ngelse, at den
pågældende medarbejder registreres som bruger af bilen i
leasingaBalen. Leasingtager har pligt >l at give oplysning om
brugers bopæl. Leasingtager indestår for, at bruger anvender
den leasede bil i overensstemmelse med nærværende
leasingaBale, og at leasingaBalens bestemmelser i øvrigt er
opfyldte, herunder at der er forsikringsdækning for
tredjemands brug af bilen. Medarbejderen, der er registreret
som bruger af bilen, må gerne lejlighedsvis udlåne bilen >l
dennes husstand.

Tyskland må alene benyAes kortvarigt i leasingperioden udenfor
Tyskland. Leasingtager skal give meddelelse om længere varige
ændringer i stedet for benyAelse af bilen, herunder give
meddelelse om enten Leasingtagers eller brugers ændrede
bopæls og/eller adresseforhold. Ændringer i stedet for den
varige benyAelse i leasingperioden af bilen m.v. kan resultere i
krav på betaling af yderligere moms, skaAer og afgiBer fra det
oﬀentlige. Leasingtager hæBer for betalingen af disse krav.

5.

Såfremt Leasingtager og/eller bruger ændrer bopæl, skal Focus
Flex Leasing A/S straks informeres herom. Såfremt Leasingtager
og/eller bruger fraﬂyAer det oplyste bopælsland skal der
træﬀes aBale om >lbagelevering af det leasede/omregistrering
af det leasede.

6.

Leasingtager har forinden leasingperiodens begyndelse udvalgt
den leasede bil og med Focus Flex Leasing A/S’s samtykke
godkendt leverandør, fabrikat, leveringsbe>ngelser,
speciﬁka>oner, leverandørgaran>er m.v. Leasingtager har
ligeledes inden leasingperiodens begyndelse haB lejlighed >l at
besig>ge/afprøve den leasede bilmodel. Leasingtager bærer
den fulde risiko for, at den leasede bil med hensyn >l
konstruk>on, holdbarhed, samt øvrige egenskaber svarer >l
Leasingtagers formål og er i besiddelse af den af Leasingtager
forudsaAe brugbarhed.

7.

Leasingtager er forpligtet >l at undersøge det leasede for fejl og
mangler, straks Leasingtager opnår råderet over det leasede.
Leasingtager er videre forpligtet >l at underreAe Focus Flex
Leasing A/S og leverandøren herom, uden ugrundet ophold,
såfremt det leasede ikke er i kontraktmæssig stand ved
Leasingtagers overtagelse af rådigheden over det leasede.

8.

Leasingtager kan ikke over for Focus Flex Leasing A/S påberåbe
sig mangler ved den leasede bil. Focus Flex Leasing A/S bærer
således ikke ansvar for – og hæBer ikke for direkte eller
indirekte tab forårsaget af retlige eller fak>ske mangler ved
bilen, skader på eller bortkomst af bilen, ligesom Focus Flex
Leasing A/S ikke bærer ansvaret for forsinket levering af bilen.
Focus Flex Leasing A/S overdrager >l kompensa>on herfor sine
reNgheder mod og beføjelser over for leverandøren >l
Leasingtager. Focus Flex Leasing A/S bistår i dialogen mellem
Leasingtager og Leverandøren, såfremt Leasingtager anmoder
Focus Flex Leasing A/S herom.

9.

Leasingtager er forpligtet >l at underreAe Focus Flex Leasing A/
S om eventuelle fejl og mangler, straks og uden ugrundet
ophold, idet parterne er enige om, at Focus Flex Leasing A/S
bistår Leasingtager med at reklamere og forfølge et eventuel
mangelkrav mod leverandøren. Enhver økonomisk
kompensa>on/erstatning opnået i konsekvens heraf – bortset
fra erstatning for indirekte tab - skal udbetales direkte >l Focus
Flex Leasing A/S som ejer af det leasede.

2.4 Leasingtager er ikke bereNget >l at sælge, pantsæAe, fremleje
eller på anden måde råde retligt over den leasede bil.
2.5 Leasingtager er ikke bereNget >l at foretage ændringer/
>lføjelser >l den leasede bil uden forudgående skriBlig
godkendelse fra Focus Flex Leasing A/S. Focus Flex Leasing A/S
forbeholder sig ejendomsret >l alt fastmonteret udstyr,
herunder udstyr monteret af Leasingtager uden accept af Focus
Flex Leasing A/S. Der tages i den forbindelse forbehold for
refusion af evt. udbedringsomkostninger.
2.6 Evt. godkendte ændringer må ikke være i strid med
typegodkendelsen eller anden lovgivning/forskriBer, som
gælder for brugen af den leasede bil.
7.

Focus Flex Leasing A/S har >l enhver >d ret >l at besig>ge
leasingbilen.

§3 BRUGSRET/MANGLER
1. Leasingtager hæBer for, at anvendelse af den leasede bil, sker
på lov- og forskriBmæssig vis og i overensstemmelse med
leasingaBalen, herunder, at det leasede alene anvendes i den
periode, der fremgår af leasingaBalen mellem Leasingtager og
Focus Flex Leasing A/S. Bilen kan og må ikke anvendes >l nogen
form for motorsport o. lign.
3.2 Leasingtager hæBer for evt. skader og afgiBer, herunder
registreringsafgiB opkrævet som følge af pkt. 3.1.

3.

4.

Leasingtager skal have gyldigt førerbevis. Det er Leasingtagers
ansvar, at den leasede bil kun overlades og føres af personer
med gyldigt førerbevis. Leasingtager hæBer for evt.
omkostninger, det måAe medføre, hvis bilen føres af en person
uden gyldigt førerbevis.
En leaset bil, der er indregistreret i Danmark, må alene benyAes
kortvarigt udenfor Danmarks grænser. Biler indregistreret i

10. D e r s > l l e s i k k e e r s t a t n i n g s b i l > l r å d i g h e d v e d
garan>repara>oner.
§4 FORSIKRING
4.1 Det er leasingtagers ansvar og forpligtelse, at den leasede bil i
hele leasingperioden er fuldt ansvars- og kaskoforsikret i et
anerkendt dansk forsikringsselskab. Alle forsikringer skal være i
overensstemmelse med den >l enhver >d gældende lovgivning.
4.2 Såfremt kasko-/ansvarsforsikring er tegnet via Focus Flex
Leasing A/S, se særskilte forsikringsvilkår.
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4.3 Focus Flex Leasing A/S kan kræve forsikringsdeklara>on udstedt
for Leasingtagers regning.
4.4 Leasingtager er ved påkrav forpligtet >l at dokumentere behørig
forsikringstegning. Leasingtager er indforstået med, at Focus
Flex Leasing A/S kan indtræde i den tegnede forsikring hos det
relevante forsikringsselskab, og at forsikringsselskabet og Focus
Flex Leasing A/S udveksler Leasingtagers/Brugers CPR-nr./CVRnr., via forsikringsselskabernes panthaverudvalg, og at der i
øvrigt sker udveksling af oplysninger om forsikringsforholdet,
herunder præmierestancer, således at al informa>on
vedrørende forsikringsforholdet >lgår Focus Flex Leasing A/S.
Evt. forsikringsudbetaling >lkommer Focus Flex Leasing A/S.
5.

Leasingtager bærer >l enhver >d risikoen for den leasede bils
hændelige undergang, ødelæggelse, forringelse, bortkomst
(herunder tyveri) eller beskadigelse fra leasingperiodens start >l
afslutningen af leasingforholdet ved >lbagelevering af det
leasede på det af Focus Flex Leasing A/S anviste sted.

4.6 Hvis bilen skades eller forringes - uanset af hvilken årsag – og
omkostningerne >l udbedring heraf overs>ger kr. 20.000 ekskl.
moms – og ikke dækkes af Leasingtagers forsikring - eller ved
bortkomst, skal Leasingtager skriBligt og uden unødigt ophold
underreAe Focus Flex Leasing A/S herom, herunder om
skadens/ forringelsens omfang.
4.7 Leasingtager er forpligtet >l ved evt. skader at indsende
skadesanmeldelse >l forsikringsselskabet.
§5 VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT
5.1 Leasingtager har pligt >l at vedligeholde den leasede bil og
sikre, at bilen al>d er i brugbar stand og ikke udsæAes for
yderligere forringelse end den, der følger af almindelig slid og
ælde. Leasingtager har endvidere pligt >l at få udført
importørbestemt lak- og karosseriinspek>oner indenfor
forskriBerne.
5.2 Leasingtager er forpligtet >l at lade stemplet og ført
servicehæBe følge den leasede bil ved >lbagelevering.
5.3 Leasingtager er forpligtet >l at få foretaget evt.
produkdorbedringer, som importøren varsler om, og inden for
den givne >dsfrist.
5.4 Leasingtager er forpligtet >l at påse, at der foretages
serviceeBersyn med de intervaller, der er angivet i
servicehæBet. Leasingtager har pligt >l at påse, at
serviceeBersyn, garan>arbejder samt evt. repara>oner
foretages på et for bilmærket autoriseret værksted eller på et af
Focus Flex Leasing A/S’s godkendte værksteder.
5.5 Leasingtager har pligt >l for egen regning at foranledige
udbedring af enhver skade/forringelse o. lign., der ikke er
dækket af importørgaran>en, kaskoforsikringen, køberetlig
reklama>onsret eller af en serviceaBale indgået med Focus Flex
Leasing A/S.
5.6 Leasingtager er forpligtet >l at anvende den af bilimportøren
foreskrevne brændstoBype.
5.7 Focus Flex Leasing A/S´s serviceprodukter fremgår af
www.focusﬂex.dk. Serviceproduktet/erne indgår, såfremt det
fremgår af den enkelte leasingaBale. Er serviceproduktet/erne
ikke >lvalgt, agoldes alle udgiBer >l vedligeholdelse og driB af
Leasingtager. Leasingtager er bekendt med, at det af Focus Flex

Leasing A/S anførte vedrørende serviceprodukter løbende
opdateres og at den >l enhver >d gældende beskrivelse af
serviceprodukter fremgår af ovennævnte hjemmeside.
5.8 Såfremt der i leasingaBaler mellem Focus Flex Leasing A/S og
Leasingtager >lvælges service/vedligehold fra 3. part henvises
der >l den pågældende 3. parts be>ngelser, der alene er et
anliggende mellem leasingtager og pågældende 3. part.
5.9 Brugte biler afregnes eBer fak>sk forbrug medmindre andet
aBales i leasingkontrakten for den enkelte bil. Der opkræves et
månedligt acontobeløb, svarende >l det forventede forbrug.
Evt. over-/underskud afregnes fuldt ud. Såfremt det fak>ske
forbrug overs>ger det opkrævede acontobeløb, forbeholder
Focus Flex Leasing A/S sig ret >l en gang årligt at afregne et
eventuelt underskud og eventuelt forhøje den månedlige á
conto betaling.
§6 BETALING OG REGULERING AF LEASINGYDELSE
6.1 Leasingydelsen forfalder månedsvis forud, med betaling hver
den 15. i en måned, medmindre andet aBales.
6.2 Betalinger, der ikke er indgået på Focus Flex Leasing A/S’s konto
senest 8 dage eBer forfald, vil blive betragtet som væsentlig
misligholdelse fra Leasingtagers side. Ved væsentlig
misligholdelse spærres samtlige udleverede tankkort straks og
uden yderligere varsel.
3.

Morarenter og rykkergebyr vil blive beregnet i henhold >l den
>l enhver >d gældende lovgivning af ethvert beløb, der ikke er
betalt reNdigt.

6.4 Der henvises >l den gældende prisliste der er vedhæBet
leasingaBalen, hvoraf gebyrer fremgår. Summen af de samlede

gebyrer kan højst ændre sig med 10 % per kalenderår.
6.5 Focus Flex Leasing A/S påtager sig ikke ansvar for skaAemæssige
konsekvenser ved leasingaBalen, og anbefaler, at
Leasingtageren eBer behov konsulterer en revisor.
6.6 Såfremt bilforhandler/importør ændrer prisen på det leasede i
perioden fra aBalens indgåelse >l leverings>dspunktet, er Focus
Flex Leasing A/S bereNget >l at regulere leasingydelsen
dereBer. S>ger bruAoprisen på bilen med mere end 10 %, har
Leasingtager ret >l at annullere aBalen uden omkostninger for
Leasingtager. Annullering skal ﬁnde sted senest 8 dage eBer
Leasingtagers modtagelse af meddelelsen om s>gningen.
Leasingtager er forpligtet >l at erstaAe Focus Flex Leasing A/S
ethvert tab ved annullering af aBalen.
6.7 Focus Flex Leasing A/S er bereNget >l at regulere
leasingydelsen i det omfang, der sker forsikrings-, driBs-, afgiBseller lovmæssige ændringer, og/eller ændringer af skaAe- eller
afgiBsmæssig praksis fra myndighederne, der har indﬂydelse på
leasingydelsen. Reguleringen kan >llige kræves af Leasingtager.
Eventuelle ændringer og heraf følgende reguleringer meddeles
Leasingtager, hhv. Focus Flex Leasing A/S skriBligt og med et
varsel på 1 måned >l udgangen af en måned. Reguleringen sker
løbende pr. måned. Grøn ejerafgiB opkræves a conto sammen
med den månedlige leasingydelse, ud fra den aktuelle sats på
starNdspunktet for leasingperioden, såfremt deAe fremgår af
leasingaBalen. Eventuelle senere reguleringer af grøn ejerafgiB
vil først blive opkrævet hos Leasingtager eBer endt
leasingperiode.
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6.8 Samtlige leasingydelser og øvrige afgiBer i henhold >l
nærværende aBale er underlagt den >l enhver >d gældende
momslovgivning.

h)Leasingtager misbruger de af Focus Flex Leasing A/S's >lbudte
ydelser (dæk, grøn ejerafgiB, forsikring, service, brændstoqort,
telefon, Flex Vejhjælp).

6.9 Leasingtager er ikke – uanset årsag - bereNget >l at modregne i
Focus Flex Leasing A/S’s krav på eﬀek>v betaling af
leasingydelser, ligesom Leasingtager al>d er forpligtet >l at
betale leasingydelser, herunder også i repara>onsperioder, og i
perioder, hvor bilen af anden årsag ikke måAe kunne anvendes
af Leasingtager.

i) Ændring af det leasedes afgiBsmæssige iden>tet, det leasedes
hændelige undergang eller total beskadigelse – uagtet om det
beror på Leasingtagers eller tredjemands forhold.

6.10 I leasingaBalen er anført km/år, som er indeholdt i
leasingaBalen. Afvigelse i antal kørte km afregnes ved
leasingperiodens udløb i henhold >l den i leasingaBalen anførte
faktor, jfr. § 9.1. I >lfælde af, at km/år afviger med mere end 20
% i forhold >l det i leasingaBalen aBalte, er Focus Flex Leasing
A/S bereNget >l at ændre det i leasingaBalen fastsaAe samlede
kilometertal og beregne en ny leasingydelse på den resterende
løbe>d.
6.11 Renten er enten fast eller variabel, hvilket fremgår af den
enkelte leasingaBale. Leasingydelsen reguleres i henhold >l det
aBalte. Leasingydelsen reguleres i henhold >l den enhver >d
gældende rentesats på leverings>dspunktet.
12. Focus Flex Leasing A/S er, som følge af yderligere krav på
betaling af skaAer og afgiBer herunder registreringsafgiBer, se §
13, bereNget >l at amryde aBalen og foretage slutopgørelse

af den ophørte leasingaBale ifølge § 9 eller 10.
§7 MISLIGHOLDELSE
7.1 Focus Flex Leasing A/S kan uden varsel hæve leasingaBalen og
kræve erstatning for sit tab, herunder restværditab samt
udgiBer som Focus Flex Leasing A/S måAe have agoldt, såfremt
Leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge
leasingaBalen/vilkår, herunder eksempelvis ved at:
a) Leasingtager overlader brugen helt eller delvist >l andre end de i §
2.3 nævnte personer.
b)Leasingtager forsømmer at vedligeholde den leasede bil eller
undlader behørig service og eller repara>on af disse.
c) Leasingtager undlader at betale en eller ﬂere forfaldne
leasingydelser inden udløb af leasingperioden. Såfremt der
mellem Leasingtager og Focus Flex Leasing A/S er indgået ﬂere
leasingaBaler, vil betalingsmisligholdelse af én af leasingaBalerne
>llige bevirke, at Focus Flex Leasing A/S er bereNget >l at hæve
alle andre leasingaBaler, der er indgået mellem parterne.
d)Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden 8 dage eBer at have
modtaget opfordring indtræder i leasingaBalen og s>ller fornøden
sikkerhed.
e) Leasingtager kommer under rekonstruk>on.
f) Leasingtager på anden måde misligholder sine økonomiske
forplig>gelser over for Focus Flex Leasing A/S.
g) Leasingtager undlader at tegne forsikring eller betale forfaldne
forsikringspræmier eller oﬀentlige afgiBer bl.a. vægtafgiB/grøn
ejerafgiB, eller bøder.

j) Leasingtagers anvendelse af det leasede uden for den aBalte
leasingperiode/manglede >lbagelevering af bilen eBer
leasingperiodens udløb.
k) Leasingtager anvender det leasede i strid med de love, forskriBer
og instruk>oner, der gælder for sådant brug, herunder brug af
bilen >l ikke aBalt brug.
l) Leasingtager nægter Focus Flex Leasing A/S adgang >l at besig>ge
bilen.
m) Leasingtager bliver registreret i RKI eller Debitorregistret.
n) Leasingtager undlader at tegne kaskoforsikring, eller at
kaskoforsikringen ophører.
o)Leasingtager undlader at give Focus Flex Leasing A/S forudgående
meddelelse om ændringer beskrevet i § 8.2 og 8.3, herunder
ændring af stedet for varig benyAelse af bilen i leasingperioden
og/eller Leasingtagers ændrede bopæls- og/eller adresseforhold.
p)Leasingtager undlader at underskrive ny leasingkontrakt eller
>llæg vedrørende eksisterende leasingkontrakt, jf. §6.10 eller
§6.12.

7.2 Ved misligholdelse vil Leasingtager ikke få >lbagebetalt evt.
erlagt ekstraordinær leasingydelse. Såfremt der på en ﬁnansiel
leasingaBale sker totalskade/bortkomst af bilen, og der i den
forbindelse udbetales erstatning under den for bilen tegnede
forsikring, vil Focus Flex Leasing A/S >lbagebetale et eventuelt
overskud, beregnet som erstatningssummen fratrukket
kontraktens amor>serede restværdi.
3.

Leasingtager er forpligtet >l at betale fuld erstatning >l Focus
Flex Leasing A/S for det/de tab, som Focus Flex Leasing A/S lider
som følge af Leasingtagers misligholdelse. Ethvert tab, som
Focus Flex Leasing A/S måAe have, vil blive modregnet i et evt.
indbetalt depositum.

§8 OPSIGELSE
8.1 LeasingaBalen er med de i punkt 8.2. >l 8.3. nævnte
undtagelser uopsigelig fra Focus Flex Leasing A/S’s side i hele
den aBalte leasingperiode. LeasingaBalen er i hele sin løbe>d
uopsigelig for Leasingtager.
2. LeasingaBalen kan fra Focus Flex Leasing A/S s side opsiges
uden varsel i følgende >lfælde:

a) Såfremt Leasingtager er et ak>e- eller anpartsselskab eller anden
selskabskonstella>on, eksempelvis kommanditselskab eller a.m.b.a.,
og der sker overgang – direkte som indirekte - af den bestemmende
del af ejerandelen eller af ak>e- eller anpartskapitalen. Tilsvarende
gælder ved overgang af den bestemmende del af
stemmereNghederne i selskabet.
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b) Såfremt Leasingtager agænder væsentlige dele af sine
erhvervsak>viteter eller Leasingtagers kapitalgrundlag reduceres
væsentligt i leasingperioden.

Samlet leasingperiode ->

12
mdr.

24
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

60
mdr.

Retur eBer 0-6 mdr.

5

7

7,5

8,5

9,5

Retur eBer 6-12 mdr.

3

5,5

6

7

8

Retur eBer 12-17 mdr.

-

4

4,5

5,75

6,75

Retur eBer 18-23 mdr.

-

2,5

3,5

5

6

Retur eBer 24-29 mdr.

-

-

2,5

4,25

5,25

Retur eBer 30-35 mdr.

-

-

1,5

3,5

4,5

Retur eBer 36-41 mdr.

-

-

-

2,75

3,75

8.4 Ved opsigelse eBer nærværende bestemmelse opgøres Focus
Flex Leasing A/S’s krav i henhold >l § 10.

Retur eBer 42-47 mdr.

-

-

-

2

3

Retur eBer 48-53 mdr.

-

-

-

-

2,25

5.

Retur eBer 54-59 mdr.

-

-

-

-

1,5

8.3 Såfremt Leasingtager er en enkeltmandsvirksomhed,
privatperson eller et interessentskab og den personlig
ansvarlige indehaver eller en af disse afgår ved døden,
bordalder leasingaBalen. Leasingtagers eBerladte har pligt >l at
orientere Focus Flex Leasing A/S om dødsfaldet senest 14 dage
eBer dødsfaldet. De omhandlede bil skal aﬂeveres senest 1
måned eBer dødsfaldet på et mellem parterne nærmere aBalt
sted.

Både Focus Flex Leasing A/S og Leasingtager kan opsige
leasingaBalen uden varsel, hvis det viser sig umuligt at levere
leasingbilen. LeasingaBalen kan i henhold >l denne
bestemmelse opsiges uden omkostninger for begge parter.

§9 OPHØR AF LEASINGAFTALE VED ORDINÆRT UDLØB
9.1 LeasingaBalen inkluderer kørsel af de i aBalen speciﬁkt anførte
max. km. Slutafregning af overkørte max. km. eller
>lbagebetaling af underkørte km sker snarest eBer udløb af
leasingaBalen og ved aﬂevering af bil. Der >lbagebetales for
max 15.000 underkørte km. Såfremt service/vedligehold samt
dæk skal afregnes eBer fak>sk forbrug, sker deAe snarest eBer
udløb af aBalen.
9.2 Såfremt en eventuel anvisningspligt gøres gældende, bordalder
opkrævning af over/underkørte max. km. Dog skal merforbrug
af service/vedligehold og dæk i henhold >l km forbrug afregnes
med de i leasing>lbuddet/aBalens benyAede takster. DeAe
gælder også afregning af service/vedligehold samt dæk iht.
fak>sk forbrug, såfremt deAe er indeholdt i leasingaBalen.

9.3 Der henvises >l § 11 vedrørende >lbagelevering.
§10 OPHØR AF LEASINGAFTALE FØR ORDINÆRT UDLØB
1. Ved leasingaBalens ophør eBer § 7 eller § 8 er Leasingtager
forpligtet >l at erstaAe Focus Flex Leasing A/S’s fulde tab –
herunder at betale nedennævnte beløb >l Focus Flex Leasing A/
S:

a) Alle forfaldne ubetalte leasingydelser samt andre skyldige ydelser
forrentet fra forfaldsdatoen.
b) Alle ikke-forfaldne ﬁnansielle leasingydelser for den resterende
leasingperiode >lbagediskonteret >l nu>dsværdi.
c) Ved ﬁnansielle leasingaBaler: restværdien ved leasingperiodens
ordinære ophør >lbagediskonteret >l nu>dsværdi.
d) Ved opera>onelle leasingaBaler: en udtrædelsesomkostning
svarende >l ’X’ antal måneders leasingydelse (ekskl.
serviceprodukter), agængig af hvornår i leasingperioden bilen
ønskes leveret retur. LeasingaBalens længde udgør den samlede
leasingperiode, hvori Leasingtager har haB rådereAen over den
leasede bil, upåagtet om rådereAen over bilen løber over ﬂere på
hinanden følgende leasingaBaler. Det konkrete antal måneders
leasingydelse fastsæAes eBer følgende returneringstabel:

Eksempelvis vil udtrædelsesomkostningen ved en 36 mdr.
opera>onel leasingaBale med en månedlig leasingydelse (eksl.
serviceprodukter) på 5.000 kr., der leveres retur eBer aBalens første
20 måneder, beløbe sig >l 5.000 X 3,5 = 17.500 kr.
Fremgår leasingaBalens varighed ikke direkte af
returneringstabellen, udregnes antal måneders leasingydelse
lineært ud fra tabellens faktorer, der gælder for de perioder som
leasingaBalens længde ligger imellem.
e) Ved opera>onelle leasingaBaler: den endnu ikke afskrevne del af
eBermonteret udstyr, der afskrives lineært fra leasingaBalens
begyndelse og ned >l 0 kr.
f) Forholdsmæssig afregning af overkørte kilometer sker
umiddelbart eBer ophør af leasingaBalen og >lbagelevering af bilen.
g) Service/vedligehold og dæk i henhold >l fak>sk forbrug, såfremt
deAe er indeholdt i leasingaBalen. Beregning og opkrævning heraf
sker umiddelbart eBer ophør af leasingaBalen og >lbagelevering af
det leasede.
h) Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af §§ 7 samt
11.
i) Erstatning for yderligere tab, der måAe opstå som følge af
Leasingtagers misligholdelse, herunder afgiB og bøder i henhold >l §
13.1 og/eller leasingaBalens ophør før udløb af leasingperioden.
j) Såfremt leasingaBalen misligholdes/ophører før datoen i
leasingaBalen er Leasingtager bekendt med, at kilometer antal pr. år,
som fremgår af leasingaBalen, deles med 12 måneder, således at det
>lladte kilometerantal udregnes pr. måned for den periode
leasingaBalen har været gældende. Evt. opkrævning af overkørte
kilometer sker umiddelbart eBer, at bilen er aﬂeveret. Der vil ikke
ske >lbagebetaling af evt. underkørte kilometer.
k) Morarente opkræves i henhold >l de >l enhver >l gældende regler
i lovgivning af leasingtagers samlede skyld >l Focus Flex Leasing A/S i
henhold >l nærværende bestemmelse.

Focus Flex Leasing A/S er ved misligholdelse bereNget >l uden
forudgående aBale at agente den leasede bil, hvor den end måAe
beﬁnde sig. Leasingtager agolder alle omkostninger hermed.

Standard leasingvilkår version 1
6.
10.2 Ved ﬁnansielle aBaler reduceres Focus Flex Leasing A/S’s krav
med det neAobeløb, som opnås ved salg af den leasede bil.
Overs>ger det beløb, der indvindes herved Focus Flex Leasing
A/S’s krav, kan det overskydende beløb ikke kræves udbetalt.
10.3 Kan de leasede genstande ikke sælges eller genudleases
indenfor 4 uger eBer at disse er s>llet >l Focus Flex Leasing A/
S’s disposi>on, kan Focus Flex Leasing A/S ved opgørelsen af sit
krav mod Leasingtager lægge den neAosalgssum >l grund som
de leasede genstande forventes at indbringe ved
bortauk>onering.
10.4 Krav på >lbagebetaling af underkørte kilometer, og krav på
>lbagebetaling af reguleringsbeløb, jfr. § 6.7 bordalder.
§11 LEVERING/TILBAGELEVERING
11.1 Leasingtager er ved aBalens ophør, herunder som følge af
ophævelse, opsigelse eller annullering, ubereNget >l at udøve
>lbageholdsret i den leasede bil uanset baggrunden herfor.
11.2 Leasingtager har pligt >l at agente den leasede bil på et
mellem Focus Flex Leasing A/S og Leasingtager aBalt >dspunkt
og sted. Ved ophør skal bilen aﬂeveres på et af Focus Flex
Leasing A/S anvist opsamlingssted. Leasingtager betaler alle
omkostninger forbundet med >lbageleveringen, herunder
transport af bilen >l det af Focus Flex Leasing A/S’s anviste
opsamlingssted. Såfremt Leasingtagers manglende reNdige
>lbagelevering af bilen påfører Focus Flex Leasing A/S
omkostninger, er Leasingtager forpligtet >l at friholde Focus Flex
Leasing A/S for samtlige omkostninger, herunder bøder,
registreringsafgiB mv.
11.3 Når leasingperioden ophører, skal bilen– for at være reNdigt
aﬂeveret – >lbageleveres den sidste dag, hvor leasingaBalen er
gældende. Falder sidste dag på en helligdag eller i en weekend,
>lbageleveres bilen på den sidste hverdag inden kontrakten
udløb. Tilbageleveres bilen inden leasingaBalen udløb, aﬂeveres
bilen eBer nærmere aBale med Focus Flex Leasing A/S. Bliver
bilen ikke aﬂeveret >l >den, jf. ovenfor, og på reAe sted, er
Focus Flex Leasing A/S bereNget >l at opkræve en
forholdsmæssig leasingydelse, >llagt den af Motorstyrelsen
opkrævede registreringsafgiB, i forbindelse med uretmæssig
brug, svarende >l én måneds registreringsafgiB pr. påbegyndt
måned.
11.4 Leasingtager kan eBer aBale med Focus Flex Leasing A/S
forlænge leasingaBalen ved indgåelse af en ny leasingaBale.
Ved leasing af en bil hvoraf der kun er betalt forholdsmæssig
registreringsafgiB skal aBale om forlængelse af leasingaBale
være indgået senest 1 måned før leasingaBalens ordinære
udløb.
11.5 Ved aﬂevering, skal bilen være rengjort ind- og udvendigt.
Sammen med bilen skal følgende aﬂeveres:
a) Den udleverede registreringsaAest
b) Instruk>onsbog og servicehæBe
c) Alle nøgler inkl. nøglekort/kodekort
d) Sommer/vinterdæk
e) Skadesanmeldelse på skader, der ikke er udbedret endnu
f) Udstyr i henhold >l leasingaBalen. Bemærk venligst, at
fastmonteret udstyr er Focus Flex Leasing A/S’s ejendom.

Den >lbageleverede bil skal være i traﬁk- og driBssikker stand,
som svarer >l den i aBalen fastlagte brug. Ved >lbagelevering
udarbejdes en aﬂeveringsrapport af bilen. Aﬂeveringsrapporten
udarbejdes på baggrund af det >l enhver >d gældende
skadeskatalog på www.focusﬂex.dk. Leasingtager er bekendt
med, at skadeskataloget løbende opdateres, og at det >l enhver
>d gældende skadeskatalog fremgår af ovennævnte
hjemmeside. Leasingtager har ret >l at være >lstede ved
gennemgangen. Er Leasingtager >lstede ved gennemgangen
underskrives vurderingsrapporten af både leasingtager samt
vurderingsmanden. Ønsker Leasingtager ikke at være >lstede
ved gennemgang af bilen, underskriver Leasingtager en blanket
herom, når bilen aﬂeveres. Leasingtager kan ikke eBerfølgende
gøre indsigelser gældende. Konstateres der mangler eller
skader, som ikke skyldes almindelig slitage, er Leasingtager
forpligtet >l at agolde de takserede omkostninger.

11.7 Såfremt levering af bilen ikke kan ske >l det aBalte >dspunkt
som følge af forsinkelse/leveranceproblemer hos bilforhandler/
importør, kan Leasingtager ikke drage Focus Flex Leasing A/S >l
ansvar eller kræve erstatning herfor. Overs>ger forsinkelsen 90
dage, kan aBalen dog opsiges uden omkostninger for begge
parter.
§ 12 OVERDRAGELSE
12.1 Focus Flex Leasing A/S er bereNget >l at overdrage
leasingaBalen >l tredjemand og på anden måde råde over sine
reNgheder ifølge leasingaBalen og sin ret >l den leasede bil
uden samtykke fra Leasingtager. Overdragelse fritager ikke
Leasingtager for sine forpligtelser eBer leasingaBalen.
12.2 Leasingtager kan ikke overdrage leasingaBalen >l tredjemand
uden skriBligt samtykke fra Focus Flex Leasing A/S, jf. dog afsnit
12.3. vedrørende tvunget debitorskiBe i forbindelse med
Leasingtagers rekonstruk>on.
12.3 Hvis der som led i en rekonstruk>on af Leasingtager
gennemføres et tvungen debitorskiBe påhviler det Leasingtager
at oplyse Focus Flex Leasing A/S samt Motorstyrelsen navn og
>dspunkt for debitorskiBe senest 14 dage før overdragelsen
sker. Undlader Leasingtager at give reNdig meddelelse vil
Motorstyrelsen i visse >lfælde kunne rejse krav på betaling af
yderligere registreringsafgiB som følge af debitorskiBet.
Leasingtager hæBer for betalingen af denne afgiB.
§ 13 SKATTER, AFGIFTER OG BØDER
13.1 Leasingtager friholder Focus Flex Leasing A/S for ethvert ansvar,
som Focus Flex Leasing A/S måAe ifalde overfor det oﬀentlige
eller overfor private på grund af den brug, Leasingtager/bruger
mv. gør af leasingbilen, herunder at forskriBer ikke er iagAaget
eller >lladelse ikke indhentet. Alle omkostninger, herunder
skaAer, afgiBer, moms og bøder >l oﬀentlige instanser (pafgiBer, periodisk syn, mv.) betales af Leasingtager, idet
Leasingtager hæBer og er ansvarlig for alle omkostninger på
den leasede biler. Nærværende bestemmelse er gældende
uanset om kravet på betaling af moms, skaAer, bøder og
afgiBer, herunder registreringsafgiB skyldes leasingtagers og/
eller brugers uretmæssig brug af bilen, ændringer i lovgivning
m.v. Kravet på betaling af moms, skaAer, bøder og afgiBer vil
blive pålagt leasingydelsen eller opkrævet særskilt, f.eks. i
forbindelse med Leasingtagers misligholdelse af aBalen.
13.2 Ved overdragelse af leasingaBalen, jf. § 12, hæBer den
indtrædende Leasingtager for betalingen af moms, skaAer og
afgiBer fra det >dspunkt Leasingtager indtræder i
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leasingaBalen, herunder registreringsafgiB opkrævet som følge
af manglende reNdig meddelelse om debitorskiBe >l
Motorstyrelsen.
§ 14 VÆRNETING OG LOVVALG
14.1 Ethvert søgsmål, der udspringer af leasingaBalen/standard
vilkårene, skal anlægges ved ReAen i Sønderborg.
2. Dansk lovgivning ﬁnder anvendelse på alle punkter og ved
enhver retssag vedr. denne leasingaBale/standardvilkår.
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FOCUS FLEX LEASING A/S SERVICEPRODUKTER
SERVICE OG VEDLIGEHOLD
Hvis service og vedligehold er indeholdt, fremgår det af
leasingaBalen.
Service/vedligehold omfaAer fri service og mekanisk vedligeholdelse
af vognen i henhold >l bilimportørens forskriBer, samt nødvendig
repara>on >l opfyldelse af vognens primære driB og traﬁksikkerhed,
herunder udgiBer >l arbejdsløn, reservedele, smøring og olieskiB.
Alle øvrige udgiBer >l driB og vedligeholdelse agoldes af
leasingtager.
Nedennævnte er eksempler på udgiBer, der ikke er indeholdt i
Service/vedligehold. Listen er ikke udtømmende.
-

Repara>on eller udskiBning af eBermonteret udstyr.

-

Repara>on eller udskiBning af uoriginal radio, musik- og
kommunika>onsudstyr inkl. antenner. Herunder naviga>on og
entertainment udstyr, f.eks. DVD.

-

Opdatering af naviga>on, connect system samt bluetooth
enheder.

-

Enhver form for >lsætningsstoﬀer >l brændstof og motorolie,
herunder bl.a. dyserens, indsprøjtningsrens og AdBlue.

-

Vask og kosme>sk vedligeholdelse ud- og indvendig, herunder
indvendig rengøring samt supplerende korrosionsbeskyAelse
og lakvedligeholdelse.

-

Misbrug, følgeskade af misbrug, udbedring eBer unormal brug
og forsømmelighed fra Leasingtagers eller tredjeparts side.

-

Repara>on eller udskiBning af ruder, glas og spejle.

-

Eventuelle gebyrer >l oﬀentlige instanser (P-afgiBer, periodisk
syn o. lign.).

-

Udbedring af traﬁk- og hærværksskader eller repara>oner,
omkostninger eller lignende, opstået som følge heraf, herunder
bl.a. styretøjsudmåling.

-

Bugsering

-

Erstatningsbil under værkstedsophold uanset varighed,
medmindre andet er aBalt.

-

UdskiBning eller enhver repara>on af dæk og fælge, herunder
udskiBning og repara>on af vinterhjul. Gælder også for tyre
Mobility kit som er udløbet/brugt.

-

UdskiBning af ruder og sædevarme på grund af defekte
varmetråde

-

Forbrug af væsker, olie, pære og viskerblade mellem service
eBersynene. Er indeholdt i serviceplus, hvis deAe er >lvalgt.

SERVICEPLUS
Hvis ServicePlus er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
ServicePlus er et >llægsprodukt >l service/vedligehold, og indgår i
leasingaBalen, såfremt deAe er >lvalgt (fremgår af den enkelte
leasingaBale). ServicePlus omfaAer: Olie, pærer og viskeblade
imellem serviceeBersynene.

DÆKAFTALE
Hvis dækaBale er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen
SkiBe eller opbevaring af de i leasingaBalen indeholdte dæk skal ske
hos en af Focus Flex Leasing A/S’s godkendte dækleverandører og i
overensstemmelse med det i leasingaBalen og brugerhåndbogen
anførte. Listen over godkendt dæk leverandører er al>d opdateret på
Focus Flex Leasings hjemmeside. UdskiBning af dæk foretages, når
normal slitage har ført >l nedslidning af dækmønster >l lovens >l
enhver >d gældende minimumskrav i DK, pt. 1,6 mm.
En dækaBale kan indeholde: Sommerdæk, Vinterdæk inkl. stålfælge,
Vinterdæk uden stålfælge og/eller Helårsdæk. Den valgte dækaBale
vil fremgå af leasingaBalen.
Nedennævnte er eksempler på udgiBer, der ikke er indeholdt i
dækaBalen. Listen er ikke udtømmende.

-

Repara>on og/eller udskiBning eBer kørsel med forkert
dæktryk i henhold >l bilens instruk>onsbog

-

Rengøring af dæk og fælge

-

Misbrug, følgeskade af misbrug, udbedring eBer unormal eller
uhensigtsmæssig brug og forsømmelighed fra Leasingtagers
eller tredjeparts side, herunder punkteringer og lignende, som
medfører udskiBning af et eller ﬂere dæk

-

Udbedring af traﬁk- og hærværksskader eller repara>oner,
omkostninger eller lignende, opstået som følge heraf, herunder
bl.a. styretøjsudmåling

-

Skader på hjulkapsler og fælge

-

Tilkaldevagt

-

Bortkomne hjulbolte og – møtrikker

-

Køb af dækmærker, som ikke er godkendte af Focus Flex
Leasing A/S.

-

UdskiBning mobility kit / dækpilot pga. udløbsdato
overskredet eller brugte mobility kit / dækpilot

BRÆNDSTOFKORT
De af Focus Flex Leasing A/S udleverede brændstoqort indgår i
særskilt aBale. Kortet kan anvendes >l betaling af brændstof, vask og
kør videre produkter, herunder fx motorolie, sprinklervæske,
lygtepærer, viskerblade. Forbruget på det/de udleverede tankkort
faktureres løbende på månedsbasis. Produkter betalt med egne
midler refunderes ikke. Køb af almindelige kioskvarer kan ikke ske via
kortet.
Leasingtager hæBer for forbruget, herunder misbrug, på samtlige
udleverede tankkort, uanset hvem der benyAer de udleverede
tankkort. Leasingtager er således forpligtet >l at betale samtlige
udestående der måAe være/opstå på tankkortene.
Det anførte er gældende for udleverede tankkort af Focus Flex
Leasing A/S >l leasingtager. Ved at tage et tankkort i brug, accepteres
gældende be>ngelser for tankkort, såvel på denne side, som
kortudsteders be>ngelser (se kortudsteders hjemmeside).
Faktureringen af brændstof, vask og kør videre produkter sker med
udgangspunkt i det fak>ske forbrug. Vask skal købes som enkelt vask,
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da der ydes samme eller højere rabat på køb af enkelt vask, end der
kan opnås ved køb af rabatkort.
FOCUS GLASAFTALE
Hvis FOCUS GlasaBale er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
GlasaBale indeholder følgende:
Repara>on af stenslag i ruder, deAe sker uden beregning
-

UdskiBning af ruder sker imod betaling af en selvrisiko på p.t.
DKK. 1.300 + moms

-

Glastag er ikke dækket af aBalen.

Såfremt glasaBale er indeholdt, skal repara>oner foretages hos de af
Focus Flex Leasing A/S anviste glas reparatører for at skader bliver
dækket (Pt. Dansk Bilglas, Autoglas manden).
Flex Vejhjælp
Hvis Flex Vejhjælp er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
Flex Vejhjælp indeholder følgende:
Bugsering (driBsstop og traﬁk- og karosseriskade i Danmark)
Bugsering >l det nærmeste autoriserede værksted anvist af dig
-

Bjærgning / Fritrækning i blød jord, sne osv.

-

I forbindelse med uheld i Danmark transporteres fører og
passagerer >l et fælles bestemmelsessted i Danmark.

-

Gra>s billeje af en erstatningsbil (kat. A) i op >l 3 døgn, op >l
100 km kørsel pr. døgn samt skades- og tyverisikring er
inkluderet.

-

Både bil og campingvogn/trailer bugseres >l et fælles
bestemmelsessted.

ERSTATNINGSBIL VED SERVICEBESØG
Hvis erstatningsbil er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
Erstatningsbil skal bes>lles sammen med værksteds>d og omfaAer
billigste standard kategori. Leasingtager har 1 dags erstatningsbil i
forbindelse med foreskrevne serviceeBersyn. Ekstra km, brændstof
samt selvrisikofraskrivelse af forsikring bliver videre faktureret.
Såfremt erstatningsbil ikke fremgår af leasingkontrakten, >lbydes
denne >l værkstedets pris for en standard udlejningsbil inkl. 100 km
eksklusiv brændstof og forsikring – deAe medfører viderefakturering
>l leasingtager.
KASKO/ANSVAR FORSIKRING
Hvis forsikring er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
Der udstedes et forsikringscer>ﬁkat, hvoraf bilens selvrisiko fremgår.
De aktuelle forsikrings be>ngelser kan al>d downloades på Focus Flex
Leasings hjemmeside.
GRØN EJERAFGIFT
Hvis Grøn ejergiB er indeholdt, fremgår det af leasingaBalen.
Såfremt grøn ejerafgiB er >lvalgt følges den nedenfor anførte
procedure:
Den proceduremæssige behandling af grøn ejerafgiB hos
Motorstyrelsen bevirker, at den 1. opkrævning al>d fremsendes >l
leasingtager. Leasingtager videresender hereBer en kopi af denne

opkrævning >l Focus Flex Leasing via scan/mail, som hereBer sørger
for indbetaling.

