®
LANDSDÆKKENDE LEASINGSELSKAB

BILHUS - LEASING - VÆRKSTED

DIN VEJ TIL
SJOVERE
BILER

Det er vigtigt for os, at du forstår leasing!
Skal jeg lease eller købe bil? Her er en tommelfingerregel
Køb

Finansiel leasing

Operationel leasing

Finansiel leasing er en billig måde,
at erhverve sig en nyere eksklusiv bil.

Operationel leasing er en fordel for dem,
som ønsker sig et lille transportmiddel,
hvor der ikke lægges stor vægt på
ekstraudstyr og komfort, men en ny bil,
hvor du kender de fleste omkostninger i
kørselsperioden.

Brugt lille bil

Ny større bil

Brugt større bil
Køb er en fordel, hvis du er på udkig efter
en lille brugt bil, som du eksempelvis har
fundet i Danmark. Der er betalt moms og
fuld registreringsafgift – og du har ikke
det store finansieringsbehov.
Det er ikke her, Forza har sit fokusområde, men vi bistår gerne med hjælp til
videresalg af din bil.

Bilen findes ofte i Tyskland med meget
ekstraudstyr, hvor toppen af værditabet
på bilen er taget. Det er den mest brugte
finansieringsform på tyske biler. Ingen
km-begrænsning. Leasingperioden er
typisk 12 måneder, hvorefter den fornyes.
I modsætning til operationel leasing
hæfter du selv for restværdien.
Der findes 3 former for finansiel leasing:
Privat-, erhverv- og splitleasing.

1. Forstå leasing

Aftaler forløber sig typisk i 36 måneder,
hvor du herefter leverer bilen tilbage til
leasingselskabet.
Vær opmærksom på, at der kan komme
ekstraopkrævninger for eventuelle
overkørte kilometer samt for buler og
skrammer.
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Leasing vs køb:

Privat- / Erhvervsaftale, eks. Audi A6
Køb

Bilens pris

Afskrivning / tab
på 2-3 år er ca 45%

Besparelse v. finasiel leasing

Kr. 500.000

Finansiel leasing
Kr. 200.000

(Inkl. moms og afgift)

(Ex. moms og afgift)

Kr. 225.000

Kr. 90.000

Kr. 225.000 - 90.000 = kr. 135.000

Når du kigger på biler, er det primært afskrivningen, som er den dyre faktor. Derfor er finansiel leasing attraktiv, idet du kun afskriver
på bilens rå kostpris uden moms og afgift.
Derudover er der generelt en højere udbetaling samt likviditetsbinding på en købsaftale og typisk også en længere bindingsperiode.

2. Leasing vs køb

Din vej til gennemsigtige
leasingaftaler
Forza Leasing hjælper dig sikkert igennem de forskellige finansieringsmuligheder, til konkurrencedygtige priser.
Vi har stor viden og ekspertise i import af nyere tyske biler og håndterer dette på daglig basis.

Vi tilbyder:

• Kapitalstærk og solid organisation

• Personlig rådgivning

• Velfungerende og transparent leasingselskab

• Gennemskuelig leasingaftale

• Landsdækkende Forza Leasing (bilforhandlere)

• Konkurrencedygtige priser

• Landsdækkede Forza Auto Service (værksteder)

• Kort bindingsperiode

• Leverandør til forhandlere og partnere i Danmark

• Stort lager af nyere brugte biler i hele Danmark

• Selvanmelder hos SKAT

• Import af biler på daglig basis via Forza Leasing GmbH, Tyskland

• Import- /eksportaftale med SKAT

• Attraktiv Forza forsikring

• Medlem af Finans & Leasing

• Tilbagekøbserklæring

(regler for god forretningsskik og etik)

• Godkendt af Finanstilsynet

• Forza Vejhjælp
• Forza GPS tracker
• Forza Auto Service (værksteder)

3. Gennemsigtige leasingaftaler
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Hvorfor Forza Leasing?
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Din sparringspartner
igennem hele perioden
Hvilke muligheder har jeg, når leasingaftalen ophører?
1. Du fornyer din leasingaftale
2. Du bytter bilen til en anden bil hos Forza Leasing
3. Du sætter bilen til salg hos Forza Leasing
4. Du finder selv en ny kunde til bilen
5. Du aftaler en pris med din Forza Leasing bilforhandler, som så køber bilen af dig

”Hos Forza Leasing gør vi alt for at det skal være nemt og trygt for
dig at lease din bil. Det gælder både op til du indgår leasingaftalen,
mens du leaser bilen, og når du skal sælge bilen igen. Vi regner jo
med du skal være kunde hos os i mange år.”

4. Din sparringspartner

Skal jeg vælge en bil fra
dansk eller tysk lager?
MODEL 1
Dansk lagerbil fra et af vores bilhuse i Danmark

• Bilen står hos et af vores bilhuse i Danmark,
klar til at blive prøvekørt

• Levering kan ske i løbet af få dage
• Du kan tilkøbe serviceaftale og tilbehør
• Du har mulighed for at aftale en tilbagekøbserklæring
i samarbejde med bilhuset (Din garanti for restværdi)

• Leveringstid er ca. 7-10 dage
• Hjemtagelsesomkostninger må påregnes
• Du kan tilkøbe serviceaftale, forsikringer,
tilbehør, klargøring og garanti

• Du har mulighed for at aftale en tilbagekøbserklæring

5. Dansk eller tysk lager?
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Handles via Forza Leasing GmbH i Tyskland
• Bilen handles til netto engrospriser.
Derved opnår du færrest mulige afskrivninger
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MODEL 2

®
®

Sådan fungerer Import Leasing
Har vi ikke drømmebilen på lager finder vi den til dig!
Vi forhandler bilens pris med sælger og leaser bilen videre til dig.
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Fortæl os
dine ønsker

Forhandling af
bil på dine vegne

Hjemtransport

Klargøring

Levering

Så finder vi drømmebilen til dig via vores
forhandler-netværk i
Tyskland.

Forza Leasing har stor
erfaring i bilimport fra
Tyskland og gør dette
på daglig basis.

Forza Leasing sørger
for, at bilen bliver
transporteret forsvarligt til Danmark.

Din bil bliver professionelt klargjort både
udvendigt og indvendigt.

Bilen bliver toldsynet,
punkt-tjekket samt
periodeafgiftberigtiget
hos Forza Leasing.

Du kan også selv
finde den på f.eks.
mobile.de, så laver vi
en leasingaftale til dig.

Vi undersøger bilens
historik, skader, laktester og ser efter de
anbefalede serviceeftersyn m.v.

Din bil bliver typisk
transporteret på lastvogn, derved undgår
du unødig risiko i forbindelse med hjemtransporten.

Klargøringen omfatter en grundig og
skånsom vask, samt
interiørrens af bilens
kabine.

Bilen kan herefter
afhentes hos dit nærmeste Forza Leasing
bilhus.

Forza Leasing forhandler bilens pris på dine
vegne.
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6. Import Leasing

Din tryghed i leasingperioden
Hos Forza Leasing har vi mere end 10 års erfaring indenfor reparation af tyske bilmærker samt eksklusive
biler. Vi har et højt fagligt niveau, service og kvalitet, der sætter kundetilfredsheden i højsædet. Vi har den
nyeste teknologi indenfor testudstyr, lasersporingsapparater samt avancerede dækmaskiner.
• Serviceeftersyn (du beholder din nyvognsgaranti)
• Fejlfinding med moderne testudstyr

• Klargøring

• Forsikringsskader

• Fælge- & dækservice samt opbevaring

• Bremse- og koblingsservice

• Lånebil

Forza Auto Service

15% rabat på vores værkstedstimer
• Har du tegnet din leasingaftale hos Forza Leasing
får du altid 15 % rabat på værkstedstimerne hos
alle Forza Auto Service.
• Tilkøb Car Garantie og vær sikret imod uforudsete
omkostninger.
• Forza Leasing har altid et værksted tæt på dig.
• Lave værkstedspriser.

• Reparation og udskiftning af ruder

Forza Forsikring

Forsikringer er tegnet gennem ETU Forsikring
• Kombineret ansvar- og kaskodækning
• Friskadedækning, dvs. ingen selvrisiko ved:
- Nedstyrtende genstande
- Seriehærværk
- Glasreparation
- Ruder - ved udskiftning gælder dog en mindre selvrisiko
• Vejhjælp i Danmark
• Redningshjælp i Europa (SOS), samt lande udenfor Europa der er tilsluttet "Grønkort"
• Ingen kilometerbegrænsning
• Landsdækkende skadesbehandlingscentre hos Forza Auto Service og partnere hertil

7. Tryghed i leasingperioden
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Skal jeg vælge Privat, Erhverv eller Split-leasing?
Fælles for alle 3 former for finansiel leasing er:
•
•
•
•

20% Privat

80% Erhverv

Ingen km-begrænsning
Lav afskrivning
Fleksibel og kort bindingsperiode
Du betaler selv afskrivning og hæfter selv for restværdien
samt betaler driftsomkostninger i leasingperioden

Leasing Privat

Leasing Erhverv

Leasing Split

Er det en fordel for dig ikke
at blive beskattet af din bil?
Så anbefaler vi at lease bilen
privat.

Er det en fordel for dig at
blive beskattet af din bil? Så
anbefaler vi, at du erhvervsleaser bilen

Er det en fordel for dig at opdele bilen mellem privatog erhvervsbrug? Så anbefaler vi split-leasing.

Du betaler selv for leasingydelse, driftsomkostninger
og hæfter selv for restværdien.

Din virksomhed betaler
leasing–ydelse, driftsomkostninger og hæfter for
restværdien.

Men du har mulighed for
km-godtgørelse efter statens
takster - og evt. fra dit
arbejde, hvis du kører
erhvervskilometer.

Du har ikke mulighed for
km-godtgørelse, fra hverken
staten eller din virksomhed.
Dette vil sige, at du bliver
beskattet af fri bil, og din virksomhed betaler.

Split-leasing er ubetinget den billigste måde, du kan
erhverve en bil på, hvis du kører flere erhvervskilometer end privatkilometer.
Leasing- og driftsomkostninger deles mellem virksomheden og dig privat, ud fra antal kørte kilometer
privat/erhverv.
Hvis du eksempelvis kører 20% privat og 80% erhverv
med en samlet driftsregning på kr. 10.000, betaler du
kun selv 20% = 2.000,- og bliver ikke beskattet af fri bil.
Forza Leasing tilbyder:
• Forza Leasing håndterer alt det praktiske

• Forza automatisk GPS-kørebog
• Web-baseret split-leasing rapportering

8. Hvad skal jeg vælge?

Det siger kunderne om Forza Leasing
Hos Forza Leasing og Forza Auto Service er din oplevelse vigtig for os. Vi stræber efter at tilbyde den bedste service og sikre, at du som kunde, forstår din leasingaftale. Vores mål er at tilbyde gennemskuelige leasingaftaler, og
sikre at vores kunder kører herfra med en god mavefornemmelse.

PALLE
SØRENSEN

Kompetent værksted
Super sted med god service
og de véd hvad de arbejder
med. Fik renoveret min turboladede motor som Opel
havde dømt ude, og kun
egnet til udskiftning med en
ny til kr. 65.000,-.
Forza Auto Service havde
bilen lidt over en uge og renoverede den med ny kæde,
nyt tandhjul og diverse
andre dele, til 1/4 af prisen
for en ny motor.
Den kører igen som en
drøm og har gjort det i over
et års tid nu.

9. Kundeanmeldelser

"God vejledning ved valg af bilmærke, især omkring restværdi og udgifter. Gennemskuelige priser og god kundeservice"

MORTEN
FLORIN

Altid god service og
gode priser.
Altid god service og gode
priser. De rådgiver om restværdier, som er vigtige og
man går der fra med en fin
forståelse af, hvad som sker
efter 1 år.
Kan klart anbefale dem, har
brugt dem i mange år nu.

ASGER
GJEDDE

Du er i gode hænder
Hos Forza Leasing, får man
en god service og man er
ikke i tvivl om, at man er i
gode hænder.
Selv hvis man ikke har leaset
før, får man hurtigt en god
forklaring på, hvordan det
hele forgår.
Kan klart anbefales.

FRANK
OLSEN

Virkeligt nemt!
Fandt selv bilen
Fandt selv en bil i Tyskland. Forza vurderede den
i Tyskland via deres tyske
afdeling. Bilen ok. hjemtaget, synet og leveret på ca.
1 uge.
Alle aftaler overholdt.
Prima service.
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Kontakt os
Forza Leasing

Telefon: 7027 4466

Hillerød

hillerod@forzaleasing.dk

Frederikssund

frederikssund@forzaleasing.dk

Roskilde

roskilde@forzaleasing.dk

Birkerød

birkerod@forzaleasing.dk

Højbjerg Aarhus

hojbjergaarhus@forzaleasing.dk

Bramming

bramming@forzaleasing.dk

Horsens

horsens@forzaleasing.dk

Tilst Aarhus

tilstaarhus@forzaleasing.dk

Har du spørgsmål til din kontrakt eller faktura

kundeservice@forzaleasing.dk

Når du har udlæg på din split-leasingaftale

www.forzaleasing.dk/indberetning

Forza Auto Service

Telefon: 7027 4466

Forza Vejhjælp

Telefon: 7027 4466

Hillerød

hillerod@forzaautoservice.dk

DK Assistance

70 70 22 10

Frederikssund

frederikssund@forzaautoservice.dk

SOS International

70 10 50 52

Roskilde

roskilde@forzaautoservice.dk

Forza Forsikring

70 27 44 66

Højbjerg Aarhus

hojbjergaarhus@forzaautoservice.dk

Har du andre spørgsmål

Tilst Aarhus

tilstaarhus@forzaautoservice.dk

kundeservice@forzaleasing.dk

10. Kontakt os
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Landsdækkende leasingselskab
Forza Leasing Hillerød
Frejasvej 23A,
3400 Hillerød

Forza Leasing Frederikssund
Frejasvej 5,
3600 Frederikssund

Forza Leasing Birkerød
Birkerød Kongevej 80
3460 Birkerød

Forza Leasing Roskilde
Københavnsvej 130,
4000 Roskilde

Forza Leasing Højbjerg
Aarhus
Axel Kiers Vej 13,
8270 Højbjerg

Forza Leasing Bramming
Ribevej 1,
6740 Bramming

Forza Leasing Horsens
Vegavej 1,
8700 Horsens

Forza Leasing Tilst Aarhus
Søndervej 1A,
8381 Tilst

Find os på:
www.forzaleasing.dk

+45 70 27 44 66

