
Konseptet er tilgjengelig for både enkeltbil og
Fleet Management (rammeavtale). Din bedrift
kan velge hvilken løsning som passer best; med 
eller uten fast pris på service, reparasjoner og
dekk, og med eller uten tilleggstjenestene.

Hva er Nordea Fleet?
Nordea Fleet er et operasjonelt billeasingprodukt
som passer uavhengig av hvor mange biler din 
bedrift har. Din biladministrasjon blir ivaretatt av
Nordea Fleet. Outsourcing av biladministrasjon
gir din bedrift både tidsmessig og økonomiske
besparelser.

I månedsleien inngår:
• Finansiering med flytende eller fast rente for
hele leasingsperioden, samt garanti for restver-
dien.
• Håndtering av dine bestillinger, fakturaer,
skattemessig verdi, drivstoffkort, etc
• Service, vedlikehold og dekk
• Et komplett forsikringskonsept med fullstendig
administrasjon
• Rådgivning angående miljøbiler, policyutvikling,
regelverk, skatter - både i Norge og i andre land
• Både administrator og fører får tilgang til
webapplikasjonene

Produktet er operasjonell leasing i henhold til
internasjonal revisjonsstandard, det vil si leasing-
objektet skal ikke tas inn i bedriftens balanse.
Produktet Nordea Fleet er et resultat av et samar-
beid mellom Nordea Finans og ALD Automotive,
og leveres av NF Fleet. Produktet leveres i
Norge, Danmark, Finland, Sverige, Polen, Li-
tauen, Estland og Latvia.

Hva tjenestene inneholderOperasjonell Leasing
Det innebærer at bilen leies av NF Fleet. Etter 
kontraktsperiodens slutt leveres bilen tilbake til 
NF Fleet. Ingen restverdiavregning blir foretatt.

Administrasjon
Det inngår rapportering og oppfølging av den 
enkelte fører og avdeling, webverktøy og fører-
hjelp. Håndtering av drivstoffkort, kjørejournaler 
og beregning av fordelsbeskatning kan også gjøres 
online.

Kontroll av verksteder og garantier
I Nordea Fleets konsept inngår forhåndsgodkjen-
ning av alle verkstedfakturaer. Dette for å sikre 
kostnadskontroll. Kontroll av garantireparasjoner 
og oppfølging av teknisk kyndig personell er en del 
av NF Fleets rutiner.

Fakturering og rapportering
Fakturaen er en samlefaktura som inneholder
alle kostnader for perioden. Kostnadene er
spesifiserte per brukersted og bilfører, og kommer
sammen med en konteringsfil. Kostnadsinforma-
sjon er også tilgjengelig på nettet. 

Innkjøp og driftskostnader

Med Nordea Fleet kan din bedrift  
få en mer effektiv biladministrasjon. 
Som kunde tar du ingen restverdi- 
risiko og du behøver aldri uroe deg  
for om bilens verdi samsvarer med 
markedsverdien. 

– gjør din biladministrasjon effektiv med Nordea Fleet



Din bedrift drar nytte av gunstige innkjøpsavtaler 
for alle bilrelaterte innkjøp. Selvfølgelig kan 
kundens egne avtaler benyttes om ønskelig.

Individuell tilpasning
Både store og små bedrifter vil oppnå store 
fordeler gjennom outsourcing av 
biladministrasjon til NF Fleet. 
 
Før NF Fleet foreslår en løsning for din virksomhet 
foretar vi en grundig analyse av bilparken. 
Deretter identifiserer vi bedriftens behov og 
fremtidig ønsket utvikling.

Det er en “one-stop-shop”-løsning der man drar 
nytte av stordriftsfordeler samtidig som man 
sparer tid på alle bilrelaterte arbeidsoppgaver.

Hvorfor outsourcing?
Globalisering og den tekniske utviklingen gjør
at norske bedrifter, for å forbli fremgangsrike i
fremtiden, må spesialisere seg med tanke på å
kunne utmerke seg i den allerede harde konkur-
ransen.

Outsourcing av arbeidsoppgaver til eksterne
samarbeidspartnere er et effektivt redskap for å nå
virksomhetens primærmål.

Nordea Fleet består av komplette billøsninger for
alle typer selskap i Norge. Velger dere outsourcing
av bilparken til NF Fleet, kan din bedrift minimere
intern tidsbruk på bilhåndtering og fokusere på
mer lønnsomme oppgaver.

Nordea Finans tilbyr
Nordea gjør det mulig for kundene å nå sine mål 
ved å tilby et vidt spekter  av produkter, tjenester 
og løsninger.

Nordea Finans Norge AS
• Etablert 1989
• Inngår i Nordens største finansierings-   
 selskapsgruppe, Nordea Finance
• 9 regionskontorer, 2 distriktskontorer 
• 180 ansatte
• Forvaltningskapital på 18 mrd. kr
• Produktansvarlig for
 • bil- og båtfinansiering
 • leasing
 • factoring
 • kundefinansieringsløsninger
 • whitecard

Mer informasjon om produktene, tjenestene og 
selskapet finner du på nordeafinans.no. 
Ring oss for en prat, telefon 22 48 66 00.

Produktet Nordea Fleet tilhører NF Fleet. NF Fleet eies 
av Nordea Finans og ALD Automotive. Produktet finnes 
i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Polen, Litauen, 
Latvia og Estland.
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Kontakt oss

Nordea gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger

Telefon 67 10 87 40
Faks 67 10 87 41
E-post	 NFsales.no@nffleet.com

NF Fleet AS, Fornebuveien 37, 1366 Lysaker


