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⚫ Adda Inköpscentral

⚫ Presentation

⚫ Kategori Fordon

⚫ Finansiering av fordonsköp

⚫ Ramavtalen för finansiering

⚫ Skillnaden mellan ramavtalen

⚫ Hur man avropar från ramavtalen

⚫ Volkswagen Finans

⚫ LeasePlan

⚫ Nordea Finans

Agenda
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Medverkande idag

⚫ VW Finans:
⚫ Agneta Carlgren

⚫ LeasePlan:
⚫ Mattias Ström

⚫ Christoffer Mellbrink

⚫ Nordea:
⚫ Marie Sjögren

⚫ Adda Inköpscentral:
⚫ Joel Valtanen

⚫ Torunn Acking 
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Ramavtal i Kategori Fordon

› Befintliga avtal Nuvarande avtalstid

– Fordon 2018 2023-02-03
– Fordonsleasing inklusive tjänster2019 2024-10-14
– Finansiell Fordonsleasing2020 2025-08-24
– Laddningspunkter 2018-2 (DIS) 2026-12-13

› Kommande avtal Planerad avtalsstart

– Fordon 2022 24 november 2022
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Finansiering av fordonsköp

⚫ 2 olika finansieringsformer:

⚫ Finansiell leasing

⚫ Operationell leasing

⚫ Leasing i praktiken innebär att varan har ett restvärde på minst 20 procent, till skillnad från ren avskrivning av ett köp.  

⚫ Vid finansiell leasing ska leasetagaren redovisa leasingobjektet som tillgång och ta upp en skuld i balansräkningen. 

⚫ Leasegivaren redovisar tillgångarna som fordran på leasetagaren i balansräkningen. 

⚫ Vid operationell leasing ska leasetagaren kostnadsföra leasingavgifterna linjärt över leasingperioden. 

⚫ Leasegivaren intäktsför leasingavgifterna linjärt och ska i balansräkningen fördela tillgångar för vilka operationella leasingavtal ingåtts på slag av 
tillgång.
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Finansiell Leasing

⚫ Finansiell leasing är den enklaste formen av leasing. 

⚫ Leasingupplägget är en matematisk operation där restvärdet i sig inte är 
kopplat till bilens marknadsvärde.

⚫ Leasetagaren betalar en leasingavgift som motsvarar ränta och amortering.

⚫ Leasetagaren tar hela risken av fordonets värdeutveckling. 
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Operationell Leasing

⚫ Leasetagaren betalar en på förhand given avgift och där alla kostnader 
ingår.

⚫ Leasegivaren beräknar totalkostnaden för avtalets ekonomiska livstid, 
vanligtvis tre år (36 månader).

⚫ Kalkylerna ligger till grund för en fast månadskostnad under avtalstiden. 
⚫ Kostnaden innefattar både fasta och rörliga kostnader: leasingavgifter, skatter, 

försäkringar, service, reparationer, däck, etc.
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Källa: Skatteverket.se

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.2/324719.html#h-Finansiellt-eller-operationellt-leasingavtal


Leasingavtalen hos Adda
⚫ Fordonsleasing inklusive tjänster 2019

⚫ Delområde: Finansiell leasing

⚫ För finansiell leasing ska minst en av tilläggstjänsterna vagnparksadministration eller fordonsförsäljning

inkluderas i avropet

⚫ Finansiell leasing innebär att det är du som kund som står för risken med restvärdet

⚫ Delområde: Operationell leasing

⚫ Operationell leasing innebär att leverantören förvaltar och tillhandahåller funktionen vagnpark åt dig, dvs

ansvarar för all administration avseende fordon

⚫ Leverantören äger fordonet och står för risken med restvärdet

⚫ Finansiell fordonsleasing 2020

⚫ Enbart finansiell fordonsleasing utan tilläggstjänster

⚫ Båda avtalen gäller för personbilar och lätta transportfordon upp till 3,5 ton.
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Vad skiljer avtalen åt?
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Leasingavtalen – vad skiljer dem åt?

⚫ Fordonsleasing inklusive tjänster 2019
⚫ Leverantörer: VW Finans (finansiell) och LeasePlan (operationell)

⚫ Pengar och tjänster (Fordonsförsäljning och Vagnparksadministration)

⚫ Kontakta leverantören direkt för det delområde som är aktuellt

⚫ Använd Avropskontrakt för resp. delområde

⚫ Finansiell Fordonsleasing 2020
⚫ Leverantörer: Nordea och VW Finans 

⚫ ”Bara pengar” och endast en (1) FKU för det totala (kredit)beloppet 
⚫ Utvärdera räntemarginalen, kopplad till Stibor 3M. 

⚫ Du betalar bara för den del av lånet som används

⚫ Använd Avropsblanketten från Addas hemsida och skicka den till båda leverantörerna
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Vem köper bilen på Fordonsleasing inkl. tjänster?

⚫ Du gör först avropet från Fordon 2018, eller motsvarande avtal.

⚫ Sedan gör du avropet från leasingavtalet.

⚫ När fordonen är redo för leverans, så ställs fakturan till leasegivaren
⚫ Leasegivaren köper fordonen.
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Vem köper bilen på Finansiell Fordonsleasing?

⚫ Du gör först avropet från Fordon 2018, eller motsvarande avtal.

⚫ Sedan gör du avropet från leasingavtalet.

⚫ När fordonen är redo för leverans, så ställs fakturan till leasegivaren.
⚫ Leasegivaren köper fordonen.
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Flödesschema
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Vanliga frågor? 

⚫Varför ingår inte själva fordonsköpet?

⚫ Krav på varans (fordonens) egenskaper skiljer sig mot hur tjänsten ska 
utföras.

⚫ Mer komplett utbud via ex. Fordon 2018

⚫ Prisbilden

⚫ Leasing av tyngre fordon och parkmaskiner?

⚫ Omfattas inte.

⚫ Andra leasegivare och villkor.
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Fler frågor

⚫ Hur ska jag tänka gällande restvärdet i LCC-kalkylen när jag avropar från Fordon 

2018?

⚫ Rekommendationen är att använda restvärde i %. Det är likabehandlande och transparent. 
Restvärdet i LCC-kalkylen har sedan spelat ut sin roll, när fordonen sedan går in i 
leasinglösningen och ett nytt restvärde sätts tillsammans med leasegivaren.

⚫ Vi har drivmedelskort via Stationstankning 2021, måste vi byta ut alla kort?

⚫ Nej, ni kan behålla alla kort, men se till att leverantörer på Stationstankningsavtalet ställer 
om fakturan till leasegivaren och att fakturan innehåller er organisationen namn.
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Mer information om redovisning

⚫ Skatteverket

⚫ https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/201
9.2/324719.html#h-Finansiellt-eller-operationellt-
leasingavtal

⚫ Rådet för kommunal redovisning, RKR

⚫ https://www.rkr.se/dokument/ideskrifter/
⚫ https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2020/12/Redovisning-

av-leasing-och-hyresavtal.pdf
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Volkswagen Finans
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Ingångsvärde och restvärde synligt för kunden

Restvärdet är baserat på körsträcka och tid

12-60 månader 

Leasingavgiften och momsen är avdragsgill

Leastagaren kan ta del av övervärdet vid 
återlämnandet 

Möjlighet att förlänga leasingavtalet

Finansiell leasing

Leasetagaren
ansvarar för 
restvärdet 

!



Biladministration En faktura – konterad och klar 

Förmånsvärderingsrapportering

Drivmedelskort

Fleet web

Fast månadsavgift

Inga ytterligare kostnader för 

hantering av exempelvis trängselskatt









Tydlig 
administration 
och överblick

Snabb 
försäljning

Enkel 
hantering

Bäst betalt
med budgivning

TradingFLEX
”gör-det-själv”

TradingPLUS
Fullservice



Bilpolicy
Rätt innehåll för styrning av förare o kostnader

Försäkring
Anpassad försäkring för våra kunder

Support
Till både Fleet manager och förare

Däck
Förvaring, skiftning. Kontroll av däckkostnad

Partners
Som t ex hyrbil, drivmedel, glas och däck

Serviceavtal
Anpassade serviceavtal  för företagsbilar

Fakturaflöde
Samlingsfaktura samt rimlighetsbedömning

Uppföljning
kostnader, förarbeteenden och avvikelser

Körjournal
För hantering av drivmedel samt trängselskatt

Avyttring
För bästa pris vid försäljning av bil

Finansiering
Operationell eller Finansiell

Fleet Support tar hand om 

allt bilrelaterat !

Ramavtal

KUND



Fleet CC (bilkalkylator)
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LeasePlan
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Vi finns med från inköp till avslut
- Finansiering utan risk: LeasePlan garanterar bilens restvärde.

Inköp Finansiering Administration
Service & 
Underhåll

Bränsle-
hantering

Försäkring Hyrbils-
hantering

Avslut och 
“remarketing”

LeasePlan – Tjänster som ingår

LeasePlan – Valbara tjänster

Garanterat restvärde

Garanterad servicekostnad

Garanterad däckskostnad

Adminavgift: 150 kr/mån & fordon – Allt ingår!

Räntemarginal 0,65% mot Stibor (fix 3 månader) 

Uppläggningsavgift 500 kr/per startat fordon (engångskostnad)



Transparent prissättning 
- Visar samtliga fasta- och budgeterade kostnader

Alla kostnader som bilen förväntas ha under leasingperioden

Varierar främst beroende på bilens andrahandsvärde

Bränsle och fordonsskatt får en allt större betydelse 

Ger en bild av vilka bilar som är mest kostnadseffektiva

Ersätter inköp baserat på prisbasbelopp

TCO- total cost of ownership

Ersättning tillbaka för ej nyttjade mil!



Boka din tid via App | Online | Telefon: Garanterad bokning inom 5 dagar.

Fri hyrbil vid servicetillfället

Hämta & Lämna-service i samband med fordonsservice

Kostnadsfri tvätt av fordon vid servicetillfälle

Automatisk kallelse till Hjulskifte: Vi har koll på mönsterdjupet

Däckhotell ingår utan kostnad!

Våra kunder servar sina bilar lokalt. Det är sedan gammalt!
Inget krav på märkesverkstad! Betala för utfört arbete, inte för märket.

Över 600 st bokningsbara verkstäder, fördelat över

hela Sverige. 



Finansiering utan risk – Inga överraskningar: Vi på LeasePlan är transparenta i vår prissättning och tillämpar TCO. Vi garanterar 
bilens verkliga kostnader, däck + underhåll, inte bara service.

Rätt Restvärde och Rätt Värdering! Fordonens restvärde sätts av specialister hos LeasePlan, baserat på fakta och 
marknadsanalyser.

Körde du kortare än planerat? Det är okej! Ibland sker förändringar som är svåra att planera för – t.ex. Pandemin. Med hjälp av 
”RECALC-metoden” betalar ni endast för nyttjad körsträcka, oavsett vad som är avtalat från början. 

Bästa möjliga försäljningspris utan mellanhänder! Återlämnade fordon säljs av LeasePlan i egna lokaler. 

Serva din bil och förvara dina vinterhjul – Lokalt! Inget krav på märkesverkstad! Betala endast för utfört arbete, inte för märket.

LeasePlan är en Oberoende LeasingPartner med fokus på 
hållbarhet

32

Färre mellanhänder. Bättre marginaler. Lägre månadshyra för dig som kund.



Därför kan vi pressa månadskostnaden för dig som kund.

Under hela kontraktstiden!

Vi är en Helhetslösning!

Mattias Ström

Avtalsansvarig Offentlig Sektor

LeasePlan Sverige AB 

0735 11 69 53

Mattias.Strom@LeasePlan.com



Nordea
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Vad ska vi tänka på när vi väljer att göra en förnyad
konkurrensutsättning?  

• Planera för önskad limit  

• Använd stöddokumenten på ADDAS hemsida 

• Maila marie.sjogren@nordea.com

Hur arbetar Nordea Finance med 
hållbar finansiering? 

• Grön billeasing  - en del i vår satsning på ett mer 
hållbart samhälle.

• Möjliggörs genom  grön marknadsutlåning, där 
likviden öronmärks för utlåning till våra fordon som 
drivs 100 % på el.

• Hållbart genom hela kedjan

Hur hanterar Nordea Finance beställningar, 
leveransgodkännande & klimatbonus?

• Vi har en helt digital resa i ett och samma system – från 
beställning till leveransgodkännande. 

• Du kan själv hantera användare & behörigheter.

• Vi ordnar hela processen kring klimat-
bonusen. 

Vanliga frågor till Nordea Finance 



Kontaktuppgifter

⚫ VWFS
⚫ Ordermottagning och kundtjänst

Fleet Support
Tel: 08-120 812 20
E-post: Fleetsupport@vwfs.se

⚫ LeasePlan
⚫ Ordermottagning och kundtjänst 

⚫ Tel: 08-470 26 00

⚫ e-post: offert@leaseplan.se

⚫ e-post: kund@leaseplan.se

⚫ Nordea
⚫ Ordermottagning och kundtjänst

CS Fleet
Tel: 08-402 57 63
E-post:  marie.sjogren@nordea.com

⚫ ivkfleet@nordea.com

⚫ Adda
⚫ Kundsupport

Tel: 08 525 029 96

inkopscentralen@adda.se
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Presentation av Kundstöd
Peo Bengtsson
Stockholm, Södermanland,
Norrbotten
08-709 59 10
peo.bengtsson@adda.se

Sari Bodin
Västra Götaland, Halland
031 701 62 03
sari.bodin@adda.se

Andreas Holmer
Östergötland, Gotland, 
Kalmar, Jönköping
031 701 66 93
andreas.holmer@adda.se

Fredrik Lovén
Chef kundstöd
08-709 59 36
fredrik.loven@adda.se

Anna Törnqvist
Skåne, Blekinge, Kronoberg
040-661 62 10
anna.tornqvist@adda.se

Joel Valtanen
Dalarna, Värmland, Örebro, 
Västmanland
08-709 59 98
joel.valtanen@adda.se

Per Zackrisson
Gävleborg, Jämtland, Uppsala, 
Västerbotten, Västernorrland
08-709 59 11
per.zackrisson@adda.se



Tack för idag!
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