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Fordonsleasing inkl. tjänster 2019

Enkelhet

• Avtalet med sina två delområden, finansiell leasing inklusive tjänster samt operationell 
leasing, erbjuder förmånliga leasingalternativ.

• En leverantör per delområde innebär att du kan ta direkt kontakt med den aktuella 
leverantören.

• Avtalet är ett komplement till Inköpscentralens fordonsavtal, eller motsvarande avtal.

Hållbarhet

• Leverantören kan vid begäran från dig leverera miljörapporter, som minst omfattar en 
redovisning av bilens utsläpp baserad på drivmedelsförbrukning. 

• Leverantören har ett dokumenterat och implementerat systematiskt miljöarbete.

Effektivisering

• Du sparar tid och resurser jämfört med en egen upphandling. 

• Förmånliga räntemarginaler med ett maxtak.

Innovation

• Förarportal  finns som IOS- samt Androidkompatibel mobilapplikation. 

Digitalisering

• Leverantören tillhandahåller ett webbaserat system/verktyg där du självständigt kan sköta 
dina ärenden.

• Leverantören erbjuder en mobilapplikation för support. I förarportalen kan 
kilometerrapportering, bokning av service, skaderapportering mm göras.

Delområden

Avtalet omfattar två olika former 
av leasing av personbilar och 
lättare transportfordon upp till 
3,5 ton.

1. Finansiell leasing inklusive 
tjänster: 
Minst en av tilläggstjänsterna 
vagnparksadministration eller 
fordonsförsäljning ska inkluderas i 
avropet. Du som kund står för 
risken med restvärdet. 

2. Operationell leasing inklusive 
tjänster:
Leverantören förvaltar och 
tillhandahåller funktionen 
vagnpark åt dig. Leverantören 
äger fordonet och står för risken 
med restvärdet.

Avtalstid

2020-10-15 till 2024-10-14

Avropsförfarande

1. Beställ fordon via vårt 
ramavtal Fordon 2018 eller på 
annat sätt.

2. Kontakta aktuell 
leasingleverantör och teckna 
avropskontrakt.

3. Teckna enskilt 
leasingkontrakt vid varje 
avrop.

Leverantör (2)

Pris

Finansiell leasing inklusive 
tjänster :
Administrationsavgift:          133kr 
Uppläggningsavgift:                   0kr 
Räntemarginal:            Max  0,75%

För fordonsförsäljning vänligen se 
Avropsvägledningen. 

Operationell leasing inklusive 
tjänster:
Administrationsavgift:          150kr 
Uppläggningsavgift:              500kr 
Räntemarginal:            Max  0,65%

Finansiell leasing inklusive 
tjänster: Volkswagen Finans 
Sverige AB

Operationell leasing inklusive 
tjänster: LeasePlan Sverige AB
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Ramavtalets syfte

Målsättningen med ramavtalet är att det ska matcha dina behov av 
fordonsleasing inklusive tjänster och erbjuda en finansieringsmodell anpassad 
efter behoven i verksamheten. 

Avtalet är ett komplement till Inköpscentralens fordonsavtal, eller 
motsvarande avtal. 

Avtalet med sina två delområden erbjuder förmånliga leasingalternativ.
Det är enkelt att använda avtalet, en leverantör per delområde innebär att du 
kan ta direkt kontakt med den aktuella leverantören.

Leverantörerna erbjuder webbaserade system för miljörapporter. Även 
funktioner för exempelvis beställning, kontroll, kilometerrapportering, digital 
körjournal, diverse rapporter och uppföljning är webbaserade.

Ekonomisk, social och miljö

Fördjupning av nyttor

Ramavtalet erbjuder dig stor flexibilitet i valet av tilläggstjänster vid fordonsleasing. 
Finansiell leasing inkl. tjänster erbjuder vagnparksadministration och /eller 
fordonsförsäljning. Operationell leasing inkl. tjänster väljer du om du vill ha minimal 
och enkel hantering för dig och dina förare. Här tar leverantören hand om allt från 
finansiering och administration till förvaltning och tillhandahållande av funktionen 
vagnpark. Leasingperioden (för varje objekt) är 12-72 månader. 

Viktigt! Fordon ska upphandlas separat av dig. Exempelvis från Fordon 2018.

Finansiell leasing inklusive tjänster
Utöver finansiering ska minst en av tilläggstjänsterna Vagnparksadministration eller 
Fordonsförsäljning inkluderas i ert avrop.
Vagnparksadministration: Innebär fakturahantering av tjänster som är kopplade till 
fordonen,  exempelvis service, reparationer, däck, drivmedel, försäkring, hantering 
av P-böter mm, inte de faktiska tjänsterna. Fakturor skickas till leverantören för 
kontroll och betalning.
Fordonsförsäljning: Välj mellan en enklare försäljningstjänst (ex. webbauktion) eller 
en fullservicetjänst där även besiktning, tvätt, foto, värdering och lagerhållning ingår. 
Leverantören står som säljare.

Operationell leasing
Efter att du upphandlat aktuellt fordon förvärvar leverantören löpande fordon för 
uthyrning genom operationell leasing till dig. Tjänsten inkluderar finansiering, 
administration, förvaltning samt tillhandahållande av funktionen vagnpark.
Funktionen vagnpark innebär exempelvis service, hyrbil, bärgning, försäkringar, 
restvärdeshantering, reparationer, avveckling av fordon mm.

Avtalsuppföljning

Som rutin följer Adda Inköpscentral upp ramavtalet när det löpt 6 månader, 
därefter var 12:e månad.
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