
Äg känslan. Leasa bilen.
Mercedes-Benz Privatleasing.

Med reservation för eventuella tryckfel och produktändringar (December 2017).

*Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF). Övermil debiteras med 12,50 kr inkl. moms per mil. Vid 
kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid 
användande överstigande normalt slitage samt för uppläggnings- och administrationsavgift. Med reservation för sedvanlig 
kreditprövning där MBF förbehåller sig rätten till förstahyra.

mercedes-benz.se/privatleasing

 Alltid med Privatleasing.
• 0 kr i kontantinsats
• Fast månadskostnad
• Service ingår

Kontakt:
Mercedes-Benz Finans Sverige AB
Box 50521
202 50 Malmö

Telefon: +46 (0) 40660 9260
E-mail: kundsupport@daimler.com

Har du frågor om Privatleasing? 
Hör av dig till din återförsäljare!

Köpa eller leasa bilen? Med Mercedes-Benz 
Privatleasing får du friheten att njuta av en ny bil 
från Mercedes-Benz, samtidigt som du slipper allt 
merarbete som normalt följer med att äga en bil.

Fördelarna med vår Privatleasing
Som privatperson leasar du din Mercedes-Benz i 
två eller tre år. Vi erbjuder dig att leasa bilen utan 
kontantinsats och ger dig en fast månadskostnad 
baserad på avtalad körsträcka. Med hjälp av vårt 
serviceavtal och serviceplanen som ingår i din 
leasing, kan du enkelt hålla din bil i toppskick. 
Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka nycklarna 
och hoppar in i en helt ny bil, om du vill. Visst låter 
det som en dröm? Vi på Mercedes-Benz vill helt 
enkelt göra det bekvämare för dig.

Fast månadskostnad under hela avtalstiden:
• Serviceavtal ingår
• Ingen kontantinsats behövs
• Du slipper oroa dig för värdeminskning
• Välj mellan aktuella paket och tillval 
• Avtalet kan kompletteras med bilförsäkring

Undrar du vad det kostar att leasa en bil?
Kontakta din återförsäljare så får du detaljerad 
information om leasingavgiften samt prisförslag på 
alla Mercedes-Benz modeller med Privatleasing. 

Hur fungerar Mercedes-Benz Privatleasing?
Det är ett leasingalternativ där du, efter sedvanlig 
kreditprövning, kan få köra en av våra nyaste 
bilmodeller utan någon kontantinsats. Med 
Mercedes-Benz Privatleasing slipper du oroa dig 
för värdeminskning eller över att sälja bilen. Det 
är enkelt helt enkelt.

Vem kan teckna Mercedes-Benz Privatleasing? 
• Privatperson som är folkbokförd i Sverige
• Du som har fyllt 18 år
• En sedvanlig kreditprövning görs

Läs mer på: 
privatleasing.kampanj.mercedes-benz.se

Med Mercedes-Benz Privatleasing 
blir det enklare.



Vanliga frågor och svar:
Vad ingår i den månadsavgift jag betalar?
• Fast leasingavgift under hela avtalstiden 
• Serviceavtal ingår
• Nybilsgaranti under hela leasingperioden 
• Garanterat restvärde – tänk inte på värdeminskning
• Välj utrustningsnivå enligt aktuellt erbjudande
• Du kan komplettera med Mercedes-Benz 

bilförsäkring på samma faktura under hela 
leasingperioden

Vad innebär serviceavtalet?
Mercedes-Benz Serviceavtal ger dig fördelarna 
med en auktoriserad serviceverkstad och du 
kan vara trygg med att bilen alltid är i toppskick. 
Serviceavtalet gäller på samtliga auktoriserade 
Mercedes-Benz serviceverkstäder i Sverige, så 
du väljer helt enkelt den som ligger närmast dig. 
Dessutom har du, när du servar din bil på en 
auktoriserad serviceverkstad, vår assistanstjänst 
Mobilo som innebär att du får vägassistans på 
plats vid behov. 

Kan jag välja till försäkring?
Du kan lägga till vår Finansknutna Försäkring till  
ett fast och förmånligt pris och får då alltid snabb 
och smidig skadehantering dygnet runt.

Några av fördelarna med försäkringen:
• Garanterad reparation med Mercedes-Benz 

Originaldelar på auktoriserade serviceverkstäder 
• Ingen maxgräns för ersättning av stulna däck 

och fälgar eller fabriksmonterad elektronisk 
utrustning

• Ingen självrisk vid kollision med djur 
• Hyrbil vid reparation efter försäkringsskada 

i  upp till 60 dagar 

Kan jag välja till utrustning på bilen?
Ja, se våra aktuella erbjudanden.

Vilka avgifter tillkommer?
Uppläggnings- och administrationsavgift samt skatt 
och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. 
Samma gäller kostnader för böter samt drifts-, 
underhålls- och reparationskostnader vid skada. Du 
måste även teckna en försäkring för din leasingbil. 
Kostnad för försäkringen tillkommer.

Vad är ”normalt” slitage?
När du hämtar ut din nya bil får du information 
om vad som gäller vid återlämningen, vad 
som är ”normalt” slitage och vad som räknas 
som skador och måste åtgärdas. Genom att 
regelbundet lämna in din bil på service, kan 
du se till att hålla bilen i gott skick och i god 
funktion. Inträffar en skada ska denna åtgärdas 
och repareras så snart som möjligt. På så 
sätt undviker du överraskande kostnader vid 
återlämning. Skador som inte är åtgärdade vid 
återlämning av fordonet kommer vi att fakturera 
dig. För att garantera att besiktningen utförs på 
ett rättvist sätt, utförs skadekontrollen vid 
återlämningstillfället av en oberoende part. 

Får jag köra bilen utomlands?
Ja, men om du ska resa utanför EU krävs att 
Mercedes-Benz Finans ger sitt skriftliga 
medgivande. För mer detaljerad information, 
kontakta vår kundtjänst på adressen som står i 
ditt Privatleasingkontrakt.

OBS!  
Glöm inte att du i vissa utomnordiska länder måste 
ha ett internationellt försäkringsbevis (s.k. Grönt 
Kort) från ditt försäkringsbolag. 

Tänk också på att de kan ha en tidsbegränsning  
på försäkringen.

Hur fungerar faktureringen?
Fakturan betalas månadsvis i förskott. 

Hur fungerar återlämningen?
• Du blir kontaktad av Mercedes-Benz Finans

i god tid innan avtalet löper ut
• En oberoende besiktningspart kontaktar

dig med en tidsbokning för besiktning
och återlämning hos din Mercedes-Benz
återförsäljare

• Återlämning och besiktning sker sedan
hos din återförsäljare, för din egen trygghet
är du med på besiktningen och får då ta del
av besiktningsprotokollet

Vad händer om jag vill bryta kontraktet i förtid?
Privatleasing har en avtalad kontraktstid. Det 
går att avsluta kontraktet i förtid om särskilda 
anledningar föreligger, men detta kommer att 
medföra kostnader för dig.

Vad händer om olyckan är framme?
Vid olycka eller skada på din bil ska du snarast 
kontakta bolaget där du försäkrat din bil.

Kan man köpa bilen när leasingperioden är 
slut?
Nej, det kan man inte.

Jag har fått ändrade körvanor och behöver 
utöka miltalen. Hur gör jag?
I och med att körsträckan påverkar din månads-
kostnad är det viktigt att du direkt hör av dig till 
oss om du kör mer och den avtalade körsträckan 
inte stämmer. 

Om du kört mer än det som avtalats när du 
lämnar tillbaka bilen vid leasingperiodens slut, 
tillkommer det 12,50 kr per övermil.


