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Finansiell Fordonsleasing 2020

Enkelhet

• Du gör en förnyad konkurrensutsättning en (1) gång på det totala kreditbeloppet.

• Du betalar endast ränta på det utnyttjade kreditbeloppet.

• Avropskontrakt tecknas med den leverantör som lämnar lägst räntemarginal.

Hållbarhet

• Leverantören i ramavtalet bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.

• Leverantören arbetar med gröna obligationer som uppfyller riktlinjerna i ICMA Green Bond 
Principles.

Effektivisering

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

Innovation

Digitalisering

• Leverantören tillhandahåller en webbaserad beställningsportal. 

• Leverantören levererar e-fakturor enligt SFTI-standard / Peppol BIS Billing 3, alternativt 
skickar e-fakturor via fakturaportal. 

Leasingperiod

• 24-72 månader beroende på 
leasingobjektets beräknade 
ekonomiska livslängd.

• I normalfallet leasas personbilar 
mellan 36-60 månader.

• Leasingperiod för enskilt objekt 
bestäms av dig i samband med 
köp av fordon.

Varför finansiell leasing

• Finansiell leasing är ett lån där 
bilen står som säkerhet och där 
du står som ansvarig för bilens 
restvärde efter 
leasingperioden.

• Banken äger bilen och du 
binder inte något kapital utan 
betalar istället en leasingavgift 
varje månad som är lätt att 
budgetera och bokföra. 

Avtalstid

2021-08-25 till 2025-08-24

Avropsförfarande

Förnyad konkurrensutsättning 
görs en gång.

Leverantör (2)

1. Nordea Finans Sverige AB
2. Volkswagen Finans Sverige AB

Uppdragstyper

• Finansiell leasing
• För fordon under 3,5 ton, även 

elbilar
• Tilläggstjänster ingår inte i 

avtalet, utan enbart den 
finansiella leasingen.

Pris

• Erbjuden räntemarginal uttryckt 
i procent som påslag mot 
STIBOR fix 3M. 

• Leverantören offererar den 
faktiska räntemarginalen för dig 
i den förnyade 
konkurrensutsättningen.

• Inga övriga avgifter tillkommer.
• Kontakta Adda Inköpscentral för 

respektive leverantörs 
räntemarginal.
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Ramavtalets syfte

• Att erbjuda en så enkel och effektiv finansieringslösning som möjligt.

• Finansiell Fordonsleasing 2020 är en finansiell lösning utan tilläggstjänster 
och ett komplement till våra övriga ramavtal för fordon. 

• Oavsett vilket fordonsavtal du använder är det möjligt att avropa från 
Finansiell Fordonsleasing 2020.

1. Ekonomisk
2. Social

Fördjupning av nyttor

• Finansiell Fordonsleasing utan några tilläggstjänster är en leasingtjänst 
där leverantören (banken) löpande anskaffar de av dig redan 
upphandlade fordonen. 

• Leverantören står som ägare och hyr ut fordonen till dig och du betalar 
en leasingavgift varje månad 

Leasingens fördelar

• Säkerheten för leasingen är bilen och kräver ingen extra kontantinsats.

• Då banken äger bilen binder du inte något kapital utan betalar istället en 
leasingavgift varje månad som är lätt att budgetera och bokföra.

• Vid leasingperiodens slut kan du lämna tillbaka eller välja att köpa ut 
fordonet/fordonen.Avtalsuppföljning

• Leverantören deltar minst en gång per år i ett möte som Adda 
Inköpscentral kallar till i syfte att följa upp ramavtalet.

• Vi rekommenderar uppföljningsmöte mellan dig och din leverantör.
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