Aflevering af bilen
Når du ved leasingperiodens afslutning, skal aflevere din leasede bil, skal den afleveres i
Horsens på adressen Spedalsø 61, i rengjort stand, både ind- og udvendigt.
Bilen skal være nyvasket, ruderne skal være nypudsede ind- og udvendigt og bilen skal være
støvsuget, samt aftørret i kanter og falser. I fald dette ikke er foretaget, er vi nødsaget til at
opkræve kr. 1.000,- til rengøring.
Vi kan arrangere aftale omkring afhentning af bilen på fair og rimelige vilkår, såfremt
leasingtager bor øst for Storebælt. Det koster 1.250 kr. og skal aftales med Peter Hansen på
mail ph@bmc.dk
Herudover skal bilen selvfølgelig være i en stand svarende til dens alder og
kilometerforbrug. Har bilen trafikskader, der ikke er blevet udbedret, skal du sørge for, at de
er meldt til forsikringen og ligeledes vedlægge en kopi af skadesanmeldelsen. Hvis en
skadesanmeldelse ikke foreligger, gøres skaden op i samarbejde med forsikringsselskabet,
og en faktura på beløbet vil blive tilsendt leasingtager.
Sammen med bilen skal du huske at aflevere: Instruktionsbog (hvis der var en i bilen ved
modtagelsen), servicehæfte, begge nøgler til bilen, del 1 af registreringsattesten, hvis du har
fået den tilsendt fysisk og ikke kun på mail. Hvis den ikke afleveres koster det 200 kr. til
fremskaffelse af en ny.
Krogen og begge nøgler til det aftagelige anhængertræk, hvis der er aftageligt
anhængertræk med i aftalen (vær opmærksom på, at nøgler til trækket kan være meget
dyre, og svære at fremskaffe)
Hvis ovenstående mangler ved returneringen af bilen, fremsendes regning på nye dele.
Hvordan vurderes bilen når jeg afleverer den efter endt leasingperiode?
Vi vurderer din leasede bil på samme måde, som hvis den indgik i en almindelig byttehandel.
Det vil sige, at hvis bilen har de normale små stenslag på motorhjelmen, som ikke kan udgås
ved kørsel på de danske landeveje, vil vi ikke opkræve erstatning for disse. Små vaskeridser i
lakken efter maskinvask er også en kalkuleret risiko, vi lever med, disse ridser kan sagtens
poleres væk af vort værksted. Hvis bilen derimod har ridser, som gennembryder lakken
(man kan se grundlakken inde bag en ridse), eller der er kommet diverse små-buler på
karrosseriet eller kofangerne, ser vi os nødsaget til at opkræve betaling for udbedring af
disse. M.h.t. ruder og glas, opkræver vi betaling på kr. 350,- pr stenslag, såfremt et stenslag i
forruden kan repareres. Hvis ruden er revnet, skal der isættes ny rude for leasingtagers
regning. Et stenslag i forruden som efter en reparation stadigvæk er tydelig, og hvor ruden
vil blive kasseret til et almindeligt syn, vil ikke være en acceptabel reparation. I så fald må vi
desværre anmode om udskiftning af en forrude på leasingtagers regning (alternativt via en
evt. glasforsikring, hvor leasingtager så bliver opkrævet for selvrisiko).
M.h.t. skader på indtræk, accepterer vi ikke gennembrud af stoffet, hvorimod vi accepterer
almindeligt brug, også i forbindelse med børnestole. Store skjolde (10 cm Ø og derover) på
indtrækket, efter f.eks. opkast/væsker/mudder og lign vil medføre, at sæderne skal vaskes
og behandles, hvilket medfører en omkostning på kr. 1.000,-, som skal dækkes af
leasingtager.
Tidligst 14 dage før udløb af leasingaftalen indleverer leasingtager bilen til kontrol-tjek hos
FDM, som udfærdiger en rapport omkring bilens stand. Denne rapport danner grundlag for

afleveringsforretningen, hvor leasingtager ved underskrift af denne leasingaftale anerkender
at betale for de udbedringer, som FDM anfører i sit kontrol-tjek.
Husk at du skal booke FDM tjekket via linket fra vores hjemmeside, for at opnå vores aftalte
rabatpris på 750 kr. for FDM tjekket.
Udgifterne til betalingen af kontrol-tjekket hos FDM deles ligeligt imellem leasingtager og
BMC Leasing A/S.
Efter du har været til FDM-test – sender du et billede af din betalingskvitteringen på mail til
fdm@bmc.dk sammen med dine bankinfo og nummerpladen på din bil, så overfører vi
vores andel af testen til dig snarest.
Såfremt leasingtager ikke indleverer vognen til kontrol-tjek hos FDM, vil vi selv sørge for det
og derefter fakturere leasingtager for arbejdslønnen i forbindelse med mandskab hertil,
anslået omkring kr. 1.000,-.
Kørsel og kilometer
Vi beregner den månedlige leasingydelse ud fra dit årlige kørselsbehov. Hvis du kører flere
kilometer end aftalt, afregnes de overkørte kilometer i henhold til den sats, der er angivet i
din leasingaftale. Beløbet afregner vi hurtigst muligt efter, at leasingperioden udløber eller
ved opsigelse af aftalen før tid. Det samme gør sig gældende, hvis du skulle køre færre
kilometer. Igen afregnes kilometerne i henhold til den sats, der er oplyst i din leasingaftale.
Regnestykket gøres op umiddelbart efter, at leasingperioden udløber.
Husk, at km-aftalen gøres op forholdsvist, dvs., at hvis man f.eks. har leaset en bil med
60.000 km kørsel i perioden (typisk ved en 36 mdr. aftale) kan vognen ikke afleveres retur,
når vognen har rundet de kørte 60.000 km, eksempelvis efter 28 mdr. I sådant et tilfælde, vil
der være tale om overkørte km, da man pr. måned har kørt mere forholdsvist, end aftalen i
sin tid lød på.

