PrivatLeie
Forutsigbart bilhold

Ny bil uten å ta opp lån
PrivatLeie varer normalt i tre år. Det er vanlig å
betale en startleie slik at terminbeløpet reduseres.
Forutsigbart terminbeløp
Terminbeløpet fastsettes ut ifra bil og ekstrautstyr
som du velger. I tillegg til månedsleien betaler du
vanlige driftsutgifter som drivstoff, forsikring,
årsavgift og service. Eventuelt kan du inngå en
avtale om PrivatLeie PLUSS, hvor du kan velge
blant ulike tilleggstjenester som passer for deg.
Sammen med startleien betaler du
etableringsgebyret og årsavgiften.

Fakta om PrivatLeie
• Ny bil uten gjeld
• Lavt innskudd/startleie
• Ingen rentefradrag for renteutgiftene på
selvangivelsen, da dette er et leieprodukt
• Det beregnes merverdiavgift på leie, gebyrer
samt årsavgift
Enkelt å bytte bil
Etter avtalens løpetid kan du enkelt bytte bil. Du
returnerer bilen til din bilforhandler, uten å tenke
på å selge bilen selv eller å lure på hva du kan
forvente å få ved salg av bilen. Når du leverer inn
bilen etter endt leieperiode belastes ingen ekstra
kostnader om bilen er i skadefri og normal stand,
og bilen ikke er kjørt lengre enn avtalt kjørelengde.
Nordea Finans Norge AS
• Etablert 1989
• Inngår i Nordens største
finansieringsselskapsgruppe, Nordea Finance
• 9 regionkontorer, 2 distriktskontorer
• 180 ansatte
• Forvaltningskapital på 18 mrd. kr
• Produktansvarlig for
• bil- og båtfinansiering
• leasing
• leiefinansiering av IKT- og medisinsk utstyr
• 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.
- eller kontakt din bilforhandler.

Kontakt

Telefon
22 48 66 00
Nordea Finans Norge
Essendropsgate 7
0368 Oslo

Internett
nordeafinans.no

E-post
Lån/Leasing
kundesenter@nordeafinans.no
Factoring
factoring@nordeafinans.no

Nordea Finans Norge AS Org.nr. NO 924 507 500 MVA Nordea Finance Nordens største finansieringsselskapsgruppe - 230513

PrivatLeie gir deg større frihet
da du slipper å ta opp lån til bil.
Du inngår en leieavtale hos din
bilforhandler, og basert på dette
etableres en leieavtale med
Nordea Finans.

