Säg hej till en
skönare bilaffär

Till dig som är releasingkund hos Kvdbil
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Grattis till din nya bil!
Vi på Kvdbil är glada att ha dig som kund hos oss! Tillsammans med
Autolease kan vi erbjuda releasing av bra bilar till förmånliga priser.
Under din releasingperiod
Njut av bilen utan oro med din fasta månadskostnad och tryggheten
med bilgaranti. Övriga detaljer som kan vara bra att veta finner du i
denna bilaga.
Påminnelse om återlämning
Vi påminner dig i god tid. Autolease kontaktar dig tre månader innan
din releasingperiod är slut och berättar vad som kan vara bra att
tänka på inför återlämningen.
Återlämning
Återlämning bokas hos närmaste Kvdbil-anläggning.
Din nästa bil?
När din första releasingperiod är slut kan du besöka www.kvdbil.se
och bläddra igenom nya fordon för att hitta din nästa bil!
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Bra att veta

Vem betalar trängselskatt?

Trängselskatten betalas av dig som förare. På del 1 av registreringsbeviset finns en behörighetskod som du kan använda för att logga
in på Transportstyrelsens hemsida och se antalet betalstationer du

Har jag garanti på bilen?

passerat under en månad.

Alla releasingbilar från Kvdbil har genomgått noggranna tester och

Kan jag köra bilen utomlands?

har bilgaranti som gäller under hela releasingperioden (dock max tills
bilen har gått 20 000 mil eller är 10 år gammal).

Ja, man kan köra bilen utomlands. Om bilen ska användas utanför
norden är det viktigt att du är ute i god tid, minst två veckor innan

Vad kostar det om man kör mer än
angiven körsträcka?

avresa. Du behöver en fullmakt från Autolease (maila releasing@
autolease.se), ett ”Grönt kort” från ditt försäkringsbolaget och även
del 1 av registreringsbeviset.

Övermil kostar mellan 5–24 kr/mil inklusive moms. Hur mycket övermilen kostar beror på bilens värde och releasingkostnad. Ett dyrare
releasingavtal betyder dyrare övermil jämfört med ett billigare relea-

Vem får köra bilen?

singavtal. Kostanden för övermil framgår alltid på releasingavtalet.

Bilen ska i huvudsak framföras av dig som releasingtagare med
familj och i enlighet med releasingavtalets allmänna villkor.

Vem betalar parkeringsböter?

Glöm inte att kontrollera om din försäkring villkorar vilka som får köra

Parkeringsböter och alla andra former av böter ska alltid betalas av

bilen.

dig som förare. Om en p-bot är felaktig så måste den betalas innan
överklagan görs. Kontakta Autolease efter det att p-boten är betald
via releasing@autolease.se så utfärdar de en fullmakt som ger dig

Hur får jag min faktura?

rätt att överklaga.

Autolease skickar en faktura till din postadress eller angivna mailadress varje månad.
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Skador & Försäkring
Ingår bilförsäkring?

Vad händer om jag får skador på bilen?

Som releasingtagare ansvarar du själv för att teckna och hålla bilen

Om du får skador på bilen behöver du åtgärda dessa själv eller med

helförsäkrad under hela releasingperioden, vilket du betalar själv. När

hjälp av ditt försäkringsbolag innan du återlämnar bilen till oss efter

du releasar en bil hos Kvdbil ingår en 7-dagars helförsäkring med Mo-

releasingperiodens slut. Annars riskerar du att behöva stå för de om-

derna Försäkringar, som enkelt förlängs genom att releasingtagaren

kostnader som krävs för oss att åtgärda problemet. Normalt slitage

kontaktar Moderna Försäkringar.

accepteras och du som kund debiteras ej. För information om vad

Kundansvar

Ny bil

1 år

Vagnskadegarantin gäller för skador på bilen som uppkommit
Vagnskadegaranti

2 år

+Trafikförsäkring

genom en trafikolycka, en singelolycka som dikeskörning eller att du

+Halvförsäkring

kör på något. 

(delkasko)

som räknas som normalt slitage, besök Motorbranschens Riksför-

Hur fungerar det med försäkringar och
vagnskadegaranti?

bunds hemsida mrf.se.

Vagnskadegaranti ingår i bilköpet när du köper en ny bil av en svensk

3 år

generalagent. För de flesta bilmärken gäller vagnskadegarantin i tre
år från den dag bilen registrerades på första ägaren. För att bilen ska
vara helförsäkrad måste du som releasingtagare komplettera med

4 år

För att täcka eventuella skador ska din releasingbil vara helförsäkrad

en Vagnskadeförsäkring i de fall vagnskadegarantin löper ut under

och det är upp till dig som releasingtagare att säkerställa detta. Om
din releasingbil fortfarande täcks av vagnskadegaranti behöver du

releasingperioden.

5 år

bara komplettera med en halvförsäkring (delkasko) för bilen under
tiden vagnskadegarantin gäller. När vagnskadegarantin gått ut är

6 år

det viktigt att du tecknar en helförsäkring. Trafikförsäkring ska alltid

+Trafikförsäkring

tecknas.
7 år

+Helförsäkring
(delkasko)
+Vagnskade-

8 år
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försäkring
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Bilgaranti
Vad händer om bilen går sönder?
Om bilen går sönder under releasingperioden vänder du dig i första
hand till vår samarbetspartner Svensk Bilgaranti. Garantin innebär
förstärkt skydd för vitala delar som motor, motorelektronik och växellåda, kostnad för bärgning vid behov och du betalar ingen självrisk.
Om du tvingas lämna in bilen för reparation väljer du själv vilken
verkstad som passar dig.
Telefon: 031-27 70 40
E-post: info@svenskbilgaranti.com
Om du känner dig osäker på vad som gäller i din situation, tveka inte
att höra av dig till Kvdbils kundcenter på 010-167 30 00 eller kundcenter@kvdbil.se så hjälper vi dig vidare.
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Service
Ingår service av bilen?
Precis som när du äger en bil är det viktigt att vårda din bil väl. När
du releasar en bil hos Kvdbil ansvarar du som leasingtagare för att
vårda och serva bilen i enlighet med tillverkarens och generalagentens anvisningar och serviceplan, vilket du betalar själv. Precis som
när du köper din bil kontant eller genom avbetalning ansvar du som
leasingtagare även för eventuella byten av förbrukningsmaterial och
slitagedelar vid behov. Så kallat serviceavtal ingår inte.

Service är viktigt
Vi på Kvdbil och Autolease arbetar för att leverera begagnade bilar
av högsta kvalitet och hoppas att du som releasingtagare tar hand
om bilen som din egen. Det bästa sättet att se till att bilen mår bra
är att vårda och serva bilen i tid. Missade eller sena servicetillfällen
påverkar garantier, försäkring, bilens värde och till och med din
säkerhet. En sen service är oftast acceptabel och bättre än ingen
service alls.
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Däckslitage
Får jag alla däck jag behöver?
Du får kompletta uppsättningar däck med din bil (sommar och vinter-

1,6 mm

Mönsterdjup
i mm

däck). Däck slits och beroende på hur mycket de används varierar
du vet att de är säkra att använda. Du som leastagare ansvarar för att
endast köra med lagliga däck.
Vid återlämning kontrolleras kvaliteten på däcken. Om mösterdjupet

Minsta rekommenderade
mönsterdjup på vinterdäck

7

3 mm

6

Minsta rekommenderade
mönsterdjup på sommardäck
och minsta lagliga mönsterdjup
på vinterdäck

5

är under den lagliga gränsen behöver du som kund betala för en

4

uppsättning som uppfyller lagkraven.

1,6 mm

3
Det minsta tillåtna mönsterdjupet på däck enligt lag
Vinterdäck: minst 3,0 mm

Ett nytt sommardäck brukar ha ett
mönsterdjup på ungefär 7–8 mm.

Sommar
Vinter

Minsta lagliga mönsterdjup
på sommardäck

2

Sommardäck: minst 1,6 mm

7–8 mm

4 mm

8

deras brukbarhetstid. Se till att kontrollera dina däck regelbundet så

3mm

1
Körda
kilometer

Vid litet mönsterdjup ökar risken för vattenplaning och dåligt
väggrepp vid halt väglag. Kvdbil och Autolease rekomenderar att
sommardäcken byts vid 3 mm och vinterdäcken vid 4 mm – för din
säkerhet.

Ett nytt vinterdäck brukar ha ett
mönsterdjup på ungefär 9 till 10 mm.
9–10 mm
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5 mm

3 mm
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Återlämning

Hur görs slitagebedömning?
Efter återlämningen bedöms bilen av Kvdbil som tar fram ett proto-

Kontakt

koll på bilen. Autolease jämför sedan det protokollet med protokoll
och bilder av bilen innan releasingperioden för att se om nya skador

Kan jag avsluta mitt releasingavtal
i förtid?

uppstått. Eventuella skador som bedöms som onormalt slitage
prissätts och debiteras av Autolease. Normalt slitage accepteras och
releasingtagaren debiteras ej. För information om vad som räknas

Ja, vill du avsluta leasingavtalet i förtid går det att ordna. Du som

som normalt slitage, hänvisar Autolease till Motorbranschens Riks-

kund ska alltid betala de första 12 releasinghyrorna, därefter 35% av

förbunds hemsida mrf.se.

återstående releasinghyror. Om förtida uppsägning sker när det är
tre månader eller mindre kvar på kontraktet ska 100% av återstående

Vad händer om jag lämnar tillbaka
bilen för sent?

hyror betalas.

När ska jag återlämna bilen?

Om du återlämnar releasingbilen efter den sista dagen på sitt relea-

Om du har vidare frågor angående din releasing är det bara att höra
av dig till oss:
Svensk Bilgaranti
Telefon: 031 27 70 40
E-post: info@svenskbilgaranti.com
För allmänna frågor
Telefon: 010-167 3000
Mail: kundcenter@kvdbil.se

Bilen ska återlämnas senast den sista dagen i samma månad som

singavtal har releasinggivaren rätt att ta betalt för 2/30 av releasing-

För faktura- och kontraktfrågor

releasingavtalet går ut.

hyran (bankmånad) per dag.

Telefon: 08-473 46 80

Hur återlämnar man en bil?

Kan jag köpa loss eller förlänga mitt
releasingavtal?

Tre månader innan ditt releasingavtal går ut skickar Autolease en
påminnelse per mail med instruktioner för återlämning. Tänk på att

Mail: releasing@autolease.se

Nej, efter en releasingperiod tagit slut lämnas bilen tillbaka till Kvdbil

servicebok, extranycklar samt sommar- och vinterhjul skall medfölja

för test och omvärderas för att sedan läggas ut på auktion igen. Du

bilen vid återlämning. I samband med att du återlämnar bilen till Kvd-

som kund kan alltid buda hem bilen för att release eller köpa samma

bil hjälper vi till med allt pappersarbete. Bilen ska återlämnas tvättad

bil igen, om så önskas.

och rengjord både invändigt och utvändigt. Glöm inte att plocka ur
alla personliga saker innan bilen återlämnas.
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