
Det går med unødvendig tid når man leter etter de beste
avtalene når det gjelder alt fra forsikring til drivstoff. I
tillegg er man ikke sikker på om man har sikret seg en 
gunstig avtale.
 
Leasing PLUSS
Ved å inngå Leasing PLUSS får din bedrift direkte nytte av
avtalene din bilforhandler og Nordea Finans sammen har
tegnet med forskjellige leverandører knyttet til bilhold. Vi
samarbeider frem gunstige betingelser, som din bedrift 
helt enkelt får fordelene av med Leasing PLUSS. Du 
behøver ikke akseptere en ferdig pakkeløsning, men din 
bedrift velger blant de fordelene som passer best for 
dere. Din bedrift kan velge blant de ulike fordelene, og 
fordelene kan dere variere fra bil til bil om det er ønskelig. 
Ønsker du service- og dekkavtale får du det. Ønsker 
du i tillegg forsikring og drivstoffavtale er valget ditt. 
Sammen med bilforhandler krysser du av for akkurat de 
plussgodene du ønsker.
 
Hva inneholder Leasing PLUSS
Du får rett og slett enkelt og gunstig bilhold. I tillegg til
finansieringen kan du inkludere drivstoff, vask og rekvisita, 
serviceavtale, dekkhotell, forsikring og årsavgift.
Fra Nordea Finans mottar du en samlefaktura en gang
i måneden. Med online rapportering får du full oversikt
over kostnadsbildet, og du kan enkelt følge med på hva
din bedrift betaler.

Nordea Finans Norge AS
• Etablert 1989
• Inngår i Nordens største finansieringsselskapsgruppe,
   Nordea Finance
• 9 regionkontorer, 2 distriktskontorer
• 180 ansatte
• Forvaltningskapital på ca 18 mrd. kr
 
Produktansvarlig for:
• Bil- og båtfinansiering
• Leasing
• Factoring
• Kundefinansieringsløsninger
• Whitecard 
Mer informasjon om produktene, tjenestene og selskapet
finner du på nordeafinans.no – eller kontakt din
bilforhandler.

Telefon
06145
 
E-post
kundesenter@nordeafinans.no
 
Nordea Finans Norge
Essendropsgate 7
0368 Oslo

Leasing PLUSS 
- Oversiktlig administrasjon av bilholdet

Gjør bilholdet enkelt, slik at du kan bruke tiden mer fornuftig! Nordea

Finans tilbyr i samarbeid med bilforhandler Leasing PLUSS, som gjør at

du sparer både tid og penger – og får bedre oversikt over bilholdet.
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