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Side 1 
 

Privatleasingaftale  
Imellem  

&  
BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, 

CVR 30617118   
 

Objekt :    

Reg. nummer:     

Stelnummer:      

Farve:    

Anhængertræk   

Forsikring:    

CPR-nummer    

Telefonnummer    

e-mail adresse   

kontraktdato     

Reg første gang   

Årseftersyn/rep udføres hos   

Assistance / vejhjælp  nej 

Erstatningsbil ved service/rep  nej 

Startdato for leasingperioden   

Slutdato for leasingperioden  

Afgiftsperiode overfor SKAT  

Indsættelse i SPARNORD, registreringsnummer 9873, kontonummer 456 122 3071 : kr XXXXX  til 
dækning af opstartsydelsen, dokumentgebyr og restydelse for maj måned, bedes indbetalt på vor 
konto senest pr XXXXXXX. Mail venligst kvittering for overførsel til jl@bmc.dk  

opstartsydelse kr    

dokumentgebyr kr    

ydelse pr måned  kr    

Aftale 

 

 

 

SKAT  

Jr.nr 10-187995 

mailto:jl@bmcleasing.dk
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Side 2 
 

antal måneder  36 

  

dæk dæk , vinterdæk, punkteringer, lapninger, afbalancering, udskiftning af 
nye sommerdæk osv er IKKE indeholdt i aftalen. Alt vedr dæk-sensorer 
til overvågning af dæktryk er heller ikke omfattet af vor leasingaftale 

antal kilometre pr år     

antal kilometre i alt  

takst for overkørte km kr    

refusion underkørte km      kr   0.10 

 

med sin underskrift på disse dokumenter, bekræfter leasingtager , at man er bekendt med 
følgende vilkår i denne aftale : 

 

Behov for flere kilometer i leasingperioden ? 

Hvis ens kørselsbehov bliver markant ændret i løbet af leasingperioden, har man 2 valg : 

1) betale den aftalte km-sats, når vognen afleveres efter endt leasing 
2) man kan opsige den nuværende aftale, og i stedet indgå ny leasingaftale ( også gerne på 

den samme bil ) , med ny førstegangsydelse, dok.gebyr og ændret km-pris aftale 

Aflevering af bilen 

Når du ved leasingperiodens afslutning, skal aflevere din leasede bil, skal den afleveres hos os i 
Brande eller Horsens i rengjort stand, både ind- og udvendigt. BMC Leasing A/S ejer bilen 
igennem hele leasingaftalen.Vognen skal være nyvasket, ruderne skal være nypudsede ind- 
og udvendigt og vognen 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.  

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 og servicehæfte 



 
 
 

Spedalsø 61 ◦ 8700 Horsens ◦ Tlf. 97 18 17 16 

       

 

Side 3 
 

Begge nøgler til bilen 

Del 1 af registreringsattesten. Den blev fremsendt til dig via post ca 14 dage efter, at du fik vognen. 

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 vognen har de normale små stenslag på hjelmen, 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 vognen derimod har ridser, som gennembryder lakken ( man kan se grundlakken 
inde bag en ridse ), eller der er kommet diverse små-buler på karroseriet 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 almindelig 
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.  

14 dage før udløb af leasingaftalen indleverer leasingtager vognen 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.  Udgifterne til betalingen af  kontrol-
tjekket hos FDM deles ligeligt imellem leasingtager og BMC Leasing A/S. 

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  
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Side 4 
 

 

Din Leasingydelse... 

Kørsel og kilometer 

Vi beregner den månedlige leasingydelse udfra 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 umiddelbart 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, d.v.s. , 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 tilvælde, vil der være tale om overkørte km, da man pr måned har kørt mere 
forholdsvist, end aftalen i sin tid lød på. 

Opstartssydelse 
Leasingaftalen er beregnet med en opstartsydelse. Dette beløb bliver brugt til at nedbringe 
finansieringen i hele perioden. Derfor får du ikke opstartsydelsen retur ved aftalens udløb eller ved 
opsigelse før tid. 

  

Betaling 

1) leasingydelsen betales månedsvis forud til den 1. i hver måned, vi fremsender 
efter leasingperiodens begyndelse koder til leasingtager, som skal benyttes ved 
tilmeldingen til PBS/NETS. Såfremt leasingtager ikke benytter PBS/NETS, er vi 
nødsaget til at opkræve kr 45 i administrationsgebyr pr måned. Dette gælder også 
ved anvendelse af automatiske bankoverførsler og lign. Vi kan derfor kun 
opfordre til, at man benytter PBS/NETS.  

2) betaling, som ikke er os i hænde senest 8 dage efter forfald, vil blive betragtet 
som en væsentlig misligholdelse fra leasingtagers side 

3) ved for sen betaling, træder vor rykkerprocedure i gang, med tillæg af kr 100,- pr 
tilsendt skrivelse.  

 

Grøn ejerafgift 

Leasingtager skal selv betale den grønne ejerafgift hvert halvår 

Forsikring 

Leasingtager har pligt til at tegne kaskoforsikring på bilen i hele løbetiden. BMC Leasing A/S kan til 
enhver tid påkræve, at få dokumentation for tegnet kasko. Hvis leasingtager kommer i restance 
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Side 5 
 

m.h.t. betaling af bilforsikringen, anser BMC Leasing A/S leasingaftalen for misligholdt, og vil 
kræve vognen tilbageleveret, uden nogen form for refusion af 1. gangsydelsen.   

 

Opsigelse... 

Du kan opsige din leasingaftale med 1 måneds varsel, til hver den 1. i en måned og samtidig 
benytte bilen i opsigelsesperioden. Det koster et gebyr på en måneds leasingydelse at opsige 
kontrakten før udløb. D.v.s., at hvis du f.eks opsiger en aftale pr 15-3 kan du køre i bilen frem til 
30-4. Du skal derefter betale den ydelse, der forfalder pr 1-5. Denne ydelse for maj måned er          
” straffen ” for at opsige før tid. Opsigelsen kan først finde sted efter de første 3 måneders leasing. 
Du skal være opmærksom på, at din opstartsydelse ikke refunderes, hvis du opsiger aftalen. 
Afleveringsproceduren er naturligvis den samme, som hvis du havde valgt at beholde aftalen i 
dens fulde løbetid. Overkørte/underkørte kilometre afregnes forholdsvis, således , at hvis man 
f.eks opsiger og afleverer vognen efter 18 måneder, og har oprindeligt tegnet en leasingaftale med 
36 måneder,og 45.000 kilometre, skal vognen i så fald have kørt 22.500 kilometre, udfra hvilket, 
der beregnes overkørte/underkørte kilometre.  

Ophæves leasingaftalen eller opsiges denne før tid, skal bilen leveres til vor adresse enten i 
Brande eller Horsens. Bruger betaler alle omkostninger forbundet hermed.  

 

Dæk  

Fabriksnye biler leveres med de dæk, som er monteret på fabrikken. Som oftest almindelige 
sommerdæk. Når vognen leveres retur, skal dækkene blot være lovlige, dvs over 1,6 mm 
mønsterdybde. 

Vore ReLeasing biler leveres med brugte dæk, og også her skal dækkene blot være lovlige ved 
returnering af bilen, dvs over 1,6 mm mønsterdybde. 

Assistance, ikke omfattet af leasingaftalen ! 

Vognen er ikke dækket af assistance/vejhjælp automatisk. Man skal selv gøre et aktivt valg, og vi 

anbefaler, at man selv kontakter www.falck.dk eller www.dah.dk , som begge yder god hjælp i 

nød-situationer. Mange forsikringsselskaber har også gode aftaler omkring 
assistance/vejhjælp.Hvis vognen p.g.a. et teknisk nedbrud, lysende motorlamper, punkteringer osv 
har brug for et værkstedsbesøg, og man ikke har assistance/vejhjælp , er transport til værksted en 
omkostninger, som leasingtager selv påtager sig. Hvis vognen p.g.a. en trafikskade har brug for 
assistance/vejhjælp er dette en omkostning, som bliver dækket af forsikringens kasko-dækning. 

Hvis det sker i udlandet, skal man kontakte www.sos.dk , husk grønt og rødt kort i forbindelse med 

rejser ud af Danmark. 

http://www.falck.dk/
http://www.dah.dk/
http://www.sos.dk/
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Side 6 
 

Trafikskader 

Hvis din bil har fået en trafikskade, skal du melde det til os og orientere om skadens omfang.  Du 
skal selv anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Reparation og værditab dækkes af forsikringen, 
hvorfor en udbedret skade ikke vil have nogen indvirkning på leasingydelsen. Vognen skal under 
alle omstændigheder laves hos et fabriksautoriseret værksted, og såfremt dit forsikringsselskab vil 
dirigere vognen til et af forsikringsselskabets egne fordelsværksteder, betragter BMC Leasing A/S 
kontrakten for misligholdt, da en reparation på et ikke fabriksautoriseret  værksted har indflydelse 
på bevarelsen af rustgennemtæringsgarantien. Mange forsikringselsskaber ” tvangs-dirigerer” 
deres forsikrede biler til det værksted, hvor de opnår den største rabat !, og overser i denne 
sammenhæng , at en så vigtig del som gennemtæringsgarantien bortfalder. Hvis du f.eks leaser en 
Opel hos os, og forsikringen vil sende bilen hen til Ford, skal du protestere imod dette, og kræve 
din vogn lavet hos mærke-værkstedet. 

Erstatningsbil i forbindelse med udbedring af trafikskader , er et mellemværende imellem dig som 
leasingtager og forsikringsselskabet. Denne ydelse er ikke omfattet af vort tilbud omkring 
erstatningsbil.  

Såfremt en skade ikke er forsikringsdækket, uanset årsagen hertil, hæfter leasingtager for enhver 
udgift forbundet med skadens udbedring.  

  

Totalskade 
Totalskades bilen, vil den blive indløst af forsikringen. Hvis vognen totalskades indenfor de første 
12 måneder af leasingaftalen, tilbagebetales opstartsydelsen forholdsmæssigt. Eksempel : vognen 
totalskades efter 6 måneder, og leasingtager har givet kr 15.000 i opstartsydelse, dette vil medføre 
at leasingtager får refunderet kr 7.500 ved en totalskade. Hvis vognen har kørt mere eller mindre i 
forhold til leasingkontraktens vilkår, opgøres under/overkørte km i forhold til dette, også selvom 
vognen er blevet totalskadet. Vores erstatning fra forsikringsselskabet afhænger af kørte km ,og 
det har derfor økonomisk indvirkning på vores virksomhed, hvor mange km vognen har kørt, hvis 
den bliver totalskadet. Evt selvrisiko, som forsikringsselskabet opkræver for egen-forskyldt skade, 
er BMC Leasing A/S uvedkommende. Den skal leasingtager betale. 

 

Registreringsattest... 

  

Registreringsattesten er udformet som et A4-ark i to dele – Del I og Del II. Når vi modtager 
registreringsattesten fra myndighederne, sender vi Del I til dig. Del II opbevarer vi. 

  

Mister du den originale genpart / Del 1 af registreringsattesten, skal der bestilles en ny. Vi vil 
efterfølgende fremsende Del 1 til dig. Du skal selv afholde udgifterne i forbindelse hermed. Det 
koster kr 100,- i gebyr til SKAT. 
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Side 7 
 

  

  

Service og vedligeholdelse... 

Når du leaser din bil hos BMC Leasing A/S, omfatter din leasingaftale altid service og mekanisk 
vedligeholdelse af bilen i henhold til producentens forskrifter. Ligeledes dækker den nødvendige 
reparationer til opfyldning af vognens primære drift og trafiksikkerhed, herunder udgifter til 
arbejdsløn, reservedele, smøring og olieskift. Serviceaftalen dækker også pludselige opståede 
reparationer og du er stillet på samme måde, som hvis der var fortsat fabriksgaranti, altså uden 
omkostning for leasingtager.   

Du er forpligtet til at overholde de anviste serviceintervaller samt at få alle reparationer, der kan 
medføre følgeskader, udført straks og uden forsinkelser. Du er også forpligtet til selv at tjekke olie 
m.m. efter de gældende intervaller i henhold til servicehæftet. 

Ved udløb af leasingaftalen, vil vognen stå foran et serviceeftersyn. Dette ønsker vi selv at udføre 
på vore egne værksteder, og såfremt leasingtager alligevel har indleveret vognen til et 
serviceeftersyn hos et andet værksted end BMC Auto A/S ´ s , vil vi fremsende en faktura til 
leasingtager på 50 % af det beløb, som det fremmede værksted har fremsendt en faktura til os på.  

Kør-videre-produkter, dvs. olie, sprinklervæske, viskerblade mellem serviceeftersynene, er  ikke 
omfattet af Service og vedligeholdelse. Dog hører udskiftning af forlygtepære, baglygtepærer og 
stoplyspærer med under serviceaftalen 

Når din bil skal til service/reparation, skal du kontakte det værksted, som er angivet på forsiden af 
denne leasingkontrakt - og aftale en tid. Husk at informere værkstedet om, at det er en bil fra BMC 
Leasing A/S.  

Hvis din bil har behov for reparation , mens du er i udlandet, får du vognen transporteret til mærke-
værksted og får den udbedret. Udenlandske værksteder vil ikke fremsende faktura, så betal på 
stedet, så refunderer vi dit udlæg, når du hjemkommer til Danmark. BMC dækker kun den faktiske 
udgift til værkstedsbesøget, ikke overnatning , transport osv. 

Nedenstående er IKKE omfattet af service og vedligeholdelse, og betales derfor selv af 
leasingtager 

1) reparation eller udskiftning af eftermonteret udstyr 
2) reparation eller udskiftning af eftermonteret radio, navigationsanlæg, incl antenne 
3) forbrug af sprinklervæske, kølervæske, alle pærer – dog undtaget almindelige 

forlygtepærer , stoplyspærer og baglygtepærer, imellem serviceftersynene. 
4) Vask og kosmetisk vedligeholdelse ud- og indvendigt, herunder lakkonservering 

og polering af evt ” flyverust” . Som oftest små overfladiske rustpletter ved 
underkant døre, paneler og bagklap, som leasingtager nemt selv kan polere væk.  

5) Reparation eller udskiftning af ruder, glas og spejle 
6) Eventuelle gebyrer til offentlige myndigheder ( p-afgifter og lign ) 
7) Udbedring af trafik- og hærværksskader eller reparationer, omkostninger eller 

lign, opstået som følge heraf, herunder bl.a. styretøjsudmåling 
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8) Udskiftning eller enhver reparation af dæk/fælge, herunder udskiftning og 

reparation af vinterhjul, punkteringer, udskiftning af nedslidte sommerdæk osv. 

9) Udskiftning af ruder grund af defekte varmetråde. ( f.eks på grund af ydre 
påvirkning, papkasser som transporteres og derved ødelægger varmetrådene) 

10) Kobling , hvis en reparation/udskiftning er nødvendig på grund af defekt kobling, 
og vi ved undersøgelsen af koblingen derefter kan konstatere, at det skyldes 
leasingtagers fejlbetjening af koblingsfunktionen, er leasingtager forpligtet til at 
betale den fulde reparationsregning, også evt. erstatningsbil, imens vognen er på 
værksted. I tvivlstilfælde omkring koblingspladernes stand og årsagen til defekten, 
bliver FDM udpeget som uvildig 3. part. Dette punkt omkring kobling er kun 
gældende, hvis vognen har været fabriksny ved udleveringen. 

11) Rust/lak , specielt ved udleasing af ældre brugte biler, vil der kunne komme evt 
rust/lak-skader. Hvis dette sker på din bil, vil vi ikke sende vognen på værksted 
for en komplet udbedring. I stedet vil vi fremsende en reparationslak, så du selv 
har mulighed for at reparere nødtørftigt på skaden, via egen arbejdsindsats. Man 
er naturligvis ikke ansvarlig for rustskader, når vognen afleveres retur. Dog har 
man pligt til at udbedre lakken, som eksempelvis godt kan udvilke rust, hvis man 
får en dyb ridse/skramme på bilen. 

12) Skader på ledningsnet, rør-forbindelser, isolering, beklædning i undervogn og 
motorrum, som stammer fra gnavere ( f.eks mår, mus og lign ) er ikke omfattet af 
leasingaftalen, og skal dækkes af leasingtager selv. Alternativt via 
forsikringsselskabet, hvis de anerkender skader som disse. Evt følgeskader 
forårsaget af gnaverne, er også BMC Leasing A/S uvedkommende.  

13) Dæksensorer/følere , som overvåget dæktrykket i dækkene 

Ikke ryger 

Det er en selvfølge for os, at der ikke ryges i vognen. Såfremt vi konstaterer, at der ryges eller har 
været røg i bilen, fremsendes faktura på kr 10.000 ved leasingaftalens ophør.  

Ikke husdyr 

Man må ikke transportere husdyr i bilen. Såfremt vi konstaterer hundehår på sæderne, er vi 
nødsaget til at fremsende faktura på kr 3.000 for rengøring. Hvis man har brug for at transportere 
dyr , er leasingtager velkommen til at gøre dette i en transportkasse, som nemt indkøbes i diverse 
hunde/katte-forretninger 

Forlængelse af leasingperiode  

BMC Leasing A/S kan tilbyde, at du kan forlænge aftalen på uændrede vilkår. Det kræver en 
skriftlig aftale senest en måned før ordinært udløb af kontrakten. Det koster blot et gebyr på kr 
1.890 i forbindelse med dokumenter, og du vil fremover betale det samme pr måned, ligesom     
km-aftalen også er uændret i forhold til den først indgåede kontrakt. Du bestemmer selv, om du 
ønsker 12/24/36 mdr forlængelse. 
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Instruktionsbøger og opdateringer til 

navigation 

Mange af vore biler stammer fra udlandet, og instruktionsbøger, servicehæfter m.m. vil ofte være 
på et udenlandsk sprog. Vi kan desværre ikke tilbyde dansk materiale, men vil gerne være 
behjælpelig med fremskaffelse af dette på dansk. Omkostningen på 500-1.000 dækkes af 
leasingtager.  

Hvis din bil har et navigationsanlæg, er det dig som leasingtager, der afholder udgifterne til evt 
opdatering af kort. Man kan således godt modtage en vogn med data på tysk eller engelsk, og det 
vil så være for leasingtagers egen regning, at få det opdateret til dansk. Vi kan heller ikke 
garantere, at navigationen vil være med nyeste opdaterede kortversion. 

Syn 

Du vil som bruger af bilen få tilsendt indkaldelse til periodisk syn, direkte fra Færdselsstyrelsen. 
Bemærk, at hvis du er tilmeldt e-boks, vil indkaldelsen komme digitalt til dig fra myndighederne. Du 
er ansvarlig for, at vognen bliver synet til tiden, det vil medføre bøde, hvis man udebliver fra et syn. 
Vi betaler naturligvis omkostningen til selve synet, du kører blot forbi en synshal ( man behøver 
ikke medbringe bilens papirer ), og når den er synet, betaler du direkte og fremsender kvittering til 
os, så overfører vi beløbet til din bankkonto.  

Ejendoms- og råderet 

BMC Leasing A/S ejer den leasede bil og leasingtageren kan ikke blive ejer, hvilket betyder, at der 
hverken er køberet eller købepligt til det pågældende køretøj. 

Ved ophør af leasingaftalen udbyder BMC Leasing A/S vognen til ReLeasing eller sælger bilen 
uden afgift til udlandet. 

Vognen må kun anvendes af husstandens beboere, samt børn, svigerbørn, forældre og 
svigerforældre samt nære venner. Alle andre må ikke anvende vognen.   

Leasingtager må ikke sælge, pantsætte, fremleje, anvende vognen til varigt udlån eller på anden 
måde råde retslig over den leasede bil. 

Vognens konstruktion må ikke ændres, f.eks chiptuning og lign.  

Brugsret og mangler 

Leasingtager tilsikrer og hæfter for, at vognen ikke anvendes til nogen form for motorsport og lign. 
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Misligholdelse 

BMC Leasing A/S kan uden varsel hæve leasingaftalen og kræve erstatning for sit tab, såfremt 
bruger væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne leasingaftale, eksempelvis ved at : 

1) leasingtager forsømmer at vedligeholde den leasede bil eller undlader behøring 
reparation af denne 

2) leasingtager undlader at betale en eller flere forfaldne leasingydelser, 
leasingtager går konkurs, bruger standser sine betalinger eller bruger på anden 
måde misligholder sine økonomiske forpligtigelser over for BMC Leasing A/S 

3) leasingtager undlader at tegne kaskoforsikring 
4) leasingtager lader sit forsikringsselskab udbedre trafikskader på et værksted, der 

ikke er fabriksautoriseret indenfor det mærke, som vognen tilhører.  
5) leasingtagers anvendelse af bilen uden for den aftalte leasingperiode eller til 

kørsel på steder, hvor færdselsloven ikke gælder ( f.eks 
racerbaner/kørselsområder/lukkede baner) 

6) Ændring af den leasede bils afgiftsmæssige identitet, bilens hændelige 
undergang eller total beskadigelse – uagtet om det beror på brugers eller 
tredjemands forhold. 

7) BMC Leasing A/S er berettiget til uden yderlige varsel at afhente vognen uden 
forudgående aftale, hvis leasingtager ikke vil aflevere vognen frivilligt i forbindelse 
med en væsentlig misligholdelse. 

8) Mistet førerret betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen 
9) BMC Leasing A/S´s krav på erstatning for misligholdelse reduceres med det 

nettobeløb, som opnås ved salg af den leasede bil eller ved udbetaling af 
forsikringssummen i tilfælde af totalbeskadigelse eller tyveri. Overstiger det beløb, 
der indvindes herved BMC Leasing A/S´s krav, kan det overskydende beløb ikke 
kræves udbetalt af bruger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


