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Privatleasingaftale  
imellem NAVN MELLEMNAVN EFTERNAVN 

ADRESSE XX – XXXX BY &  

BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118   
 

Bil:   #XXXXXX Brugt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Reg. nummer:    

Stel nummer:  XXXXXXXXXXXXXXXXX    

Farve:   FARVE 

Anhængertræk:  Nej 

Ansvar + kaskoforsikring: Obligatorisk via AROS-forsikring kr. XXX,-  pr. md. som 
led i denne leasingaftale accepterer & samtykker 
leasingtager, at AROS-Forsikring må kontakte dig med 
henblik på rådgivning samt at BMC informerer AROS-
Forsikring omkring CPR-nummer, tlf. nummer og mail-
adresse. Forsikringen er automatisk med en 
afleveringsforsikring (selvrisiko kr. 5.000,-) 

CPR-nummer:  XXXXXX-XXXX 

Leasingtagers identifikation:  Kørekort + årsopgørelse og sidste lønseddel  

Telefonnummer:   XXXXXXXX 

E-Mail-Adresse:  XXXX@XXXX.XXX  

Kontrakt dato:  XX-XX-2022  

Reg. første gang:  XX-XX-XXXX 

Årseftersyn/rep. udføres hos: Se vores hjemmeside under ”Værksteder”  

Assistance / vejhjælp:  Kun hvis det er tilvalgt mod betaling.  

Erstatningsbil ved service/rep:  Nej 

Startdato for leasingperioden: XX-XX-2022  

Slutdato for leasingperioden: XX-XX-XXXX 

Start- og slutdato for afgiftsperiode  

Overfor Skatteforvaltningen: XX-XX-2022 til XX-XX-XXXX 

  

 

 

BMC-Aftale nr: 

TL-XXXXXX 

 

 

Version 1 
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Betaling til BMC: Senest d. XX/XX-XXXX, skal der betales kr. XXXXX til Sparnord, reg 9873, konto 
456 122 3071 som en straks-overførsel, eller beløbet kan man MobilePay til 21448. Husk ved 
enhver betaling af angive ”XXXXXX”. Ved for sen betaling kan datoen for udlevering af bilen blive 
ændret eller BMC kan vælge at ophæve leasingkontrakten. BMC gør efterfølgende krav på 
beløbet. 

Beløbet fremkommer således: 

Førstegangs ydelse:   kr. XXXX,-     

FDM-test ved udlevering:   kr. 499,-  

Evt. ombytning af dæk:   kr. 0,-  

Evt. montering af fast anhængertræk:   kr. 0,-  

Transportomkostninger, hvis bestilt:   kr. 0,-  

Dokumentgebyr:   kr. 1.899,-    

Evt. restydelse for XXX måned: (eks.: fra XX/X til XX/X) kr. XXXX,-    

Forudbetalt ydelse for XXXX måned:    kr. XXXX,-  

 

Leasingydelse pr. måned: kr. XXXX,-  

Antal måneder: XX   

Antal kilometer pr. år: XX.XXX 

Antal km. pr. måned: X.XXX      

Antal kilometer i alt: XX.XXX (vognen har på overdragelsesdagen kørt XXXXX km., så 
speedometret må ved udløb af kontrakten pr. XX-XX-XXXX udvise XXXXXX km.) 

Takst for overkørte km.: kr.   1,00 

Refusion underkørte km.:   kr.   0,10 

Samtlige beløb i denne leasingkontrakt er inkl. dansk moms på 25 % 

Køretøjets udstyr:  
 
Beskaffenhed: Bilen er i normal stand årgang og kilometer taget i betragtning.  
 

Hvis køretøjet er leveret fra BMC’s side med manglende udstyr, i forhold til ovennævnte, så vil 
BMC tilbyde 2 muligheder. (BMC skal informeres indenfor en uge efter udlevering af bilen)  
1.) Vognen leveres retur til BMC, aftalen opgøres og samtlige betalte omkostninger refunderes til 
leasingtager. (dog ikke transportomkostninger, f.eks. frem og tilbage til København) 
2) Leasingtager tilbydes en rimelig engangskompensation for det manglende udstyr (såfremt 
leasingtager ikke er tilfreds med kompensationen, vælges automatisk punkt 1.) 
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BMC tilbyder ikke omlevering pga. evt. manglende udstyr og lign.  

Hvis der ved udlevering konstateres, at der er mindre mangler på køretøjet udbedres disse 
naturligvis på BMC’s regning på et aftalt værksted.  

Hvis manglerne er væsentlige tilbydes kunden, at bilen tages retur. Det indbetalte beløb til BMC 
refunderes og kundeforholdet er afsluttet. BMC indestår for afgiftsperioden overfor Motorstyrelsen.  

 

Ved indgåelsen og underskrift via digitale underskrifter på denne leasingkontrakt giver 
leasingtager automatisk BMC tilladelse til at viderebringe personlige data til offentlige 
myndigheder og AROS Forsikring Gs. Leasingtager giver samtykke til, at BMC må opbevare 
personlige data i BMC’s systemer i overensstemmelse med persondataloven. Dette 
dokument er juridisk bindende og ikke omfattet af fortrydelsesret. 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 eller ved førtidigt ophør 
sammen med bilen. 

2) Hvis man ønsker en ændret km-aftale på en eksisterende kontrakt, har man hos BMC denne 
mulighed: opgørelse af eksisterende kontrakt, evt. overkørte km opgøres og afregnes i 
forbindelse med ophør af den eksisterende kontrakt og ny kontrakt udarbejdes med den nye 
km-aftale. Omkostningen for at udarbejde dokumenter osv. er Kr. 1.899,- der tilkommer ikke ny 
førstegangsydelse i denne forbindelse. BMC afgiftsberigtigere køretøjet igen i 
Skatteforvaltningens systemer og der foretages en teknisk ændring i forhold til reg.afgift med 
ny registrering. 

 

 

Aflevering af bilen 

Når du ved leasingperiodens afslutning, skal aflevere din leasede bil, skal den afleveres hos os i 
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 
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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, begge nøgler til bilen, hattehylden (bliver ofte glemt) 

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) 

NB. vognen skal tilbageleveres, som den er udleveret. F.eks. skal der være samme fælge på 
vognen ved retur, som da bilen blev udleveret i sin tid.   

Hvordan vurderes bilen, når jeg har modtaget den 
i opstarten af leasingperioden? 

ReLeasing betyder at du får leveret en vogn, som har kørt de første kilometer, men som er i 
perfekt teknisk stand. Vognen har naturligvis alm. brugsspor, som man kan forvente af en vogn, 
der har været ude at køre de første kilometer. FDM-Rapporten er en konstatering af de normale 
brugsspor, som en brugt vogn altid vil have. De enkelte punkter, som rapporten vil vise, er en 
status på bilens tilstand. Bilen skal ikke udbedres mht. disse.   

 

 

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 undgås 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 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 på 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. Såfremt en rude er ødelagt f.eks. på grund af ridser (sneskraber eller 
lign.) og dette er påpeget af FDM, 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) 
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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.  

BMC tilbyder, at vognen fremvises hos FDM, når den hjemkommer til BMC. Hvis du vælger denne 
løsning, fremsender BMC en regning på Kr. 499,-. Alternativt har du selv mulighed for at køre til et 
FDM-testcenter så tæt på udløbsdatoten som muligt, dog max. 7. arbejdsdage. FDM 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 (som ikke er normale brugsspor). Hvis du selv fremstiller bilen til tjek 
hos FDM, deltager BMC med 50% af prisen på kontrol-tjekket hos FDM. Kvittering fremsendes 
sammen med bankinfo til fdm@bmc.dk, hvorefter BMC refunderer 50% af udgiften.  

NB: vær opmærksom på, at FDM tilbyder flere forskellige tests af brugte biler. Det skal udtrykkeligt 
være BMC-tjek-in-testen, link forefindes på vor hjemmeside. BMC refunderer ikke merprisen, hvis 
leasingtager har valgt en dyrere test end aftalt.  

 

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 umiddelbart efter, at leasingperioden udløber eller ved opsigelse 
af aftalen før tid. Dette gælder også ved misligholdelse og/eller førtidigt ophør. 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. En typisk 
misforståelse er, at man som leasingtager tror, at nu har man kørt de f.eks. 60.000 km., og dermed 
leverer vognen retur. I sådanne tilfælde vil man oftest have kørt meget mere end forventet, og en 
faktura på overkørte km venter forude.   

Førstegangsydelse 
Leasingaftalen er beregnet med en førstegangsydelse. Du får ikke førstegangsydelsen retur ved 
aftalens udløb eller ved opsigelse før tid. Ej heller i forbindelse med misligholdelse og/eller førtidigt 
ophør. 

  

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.  

mailto:fdm@bmc.dk
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2) I forbindelse med udleveringen af leasingbilen – og hvis denne er udleveret inde i 
en måned, vil der fra starten være opkrævet en del af månedsydelsen. Denne 
del-ydelse vil være opkrævet fra starten, sammen med de øvrige beløb. 

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

4) Ved for sen betaling, træder vor rykkerprocedure i gang, med tillæg af Kr. 100,- 
pr. tilsendt skrivelse. BMC forbeholder sig ret til at opsige leasingkontrakten på 
grund af misligholdelser og manglende betaling. 

 

Grøn ejerafgift 

Leasingtager skal selv betale den grønne ejerafgift hvert halvår. Opkrævning bliver sendt direkte til 
leasingtager via e-Boks fra de offentlige myndigheder. Hvis denne ikke bliver betalt, fremsender 
Skatteforvaltningen opkrævning til BMC. BMC videresender til leasingtager med tillægs gebyr på 
Kr. 100,-. Såfremt denne ej heller betales, anvender BMC inkasso firma til inddrivelse af beløbet – 
en særdeles bekostelig udgift for leasingtager, da der påløber mange omkostninger her. BMC 
forbeholder sig ret til at opsige leasingkontrakten. 

 

Opsigelse... 

Du kan tidligst efter 3. måneders leasingaftale opsige din leasingaftale med 1. måneds varsel, ved 
udgangen af en måned. Du kan benytte bilen i opsigelsesmåneden. Det koster et gebyr som er lig 
med en måneds leasingydelse. Dvs., 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 et gebyr for at opsige før tid. Du skal være opmærksom på, at din førstegangsydelse heller 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 kilometer afregnes 
forholdsvis, således, at hvis man f.eks. opsiger og afleverer vognen efter 10. måneder, og har 
oprindeligt tegnet en leasingaftale med 36. måneder og 45.000 km (lig med 1.250 km. pr. måned), 
må vognen i så fald have kørt 12.500 km, ud fra hvilket, der beregnes overkørte/underkørte 
kilometer. Den ekstra måneds betaling for opsigelse før tid tæller ikke med i km-regnskabet. 

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

Vognens nummerplader afmeldes i de offentlige systemer, umiddelbart efter modtagelsen hos 
BMC og senest ved afgiftsperiodens udløb. Falder denne på en lørdag, søndag eller helligdag, vil 
det ske næstkommende hverdag.  

 

Ønsker man en anden bil, enten ved udløb eller i 
perioden? 
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Ved alm. udløb: BMC tilbyder en rabat på førstegangsydelsen på 50%, (dog ikke ved 
korttidsaftaler) såfremt man ønsker en anden bil fra BMC ved udløbet af leasingkontrakten. 

Ved ønske om anden bil i leasingperioden (inden udløb): Du kan allerede efter 3. måneder 
vælge en anden bil fra os. BMC tilbyder en rabat på førstegangsydelsen på 50%, (dog ikke 
ved korttidsaftaler) såfremt man ønsker en anden bil fra BMC ved udløbet af 
leasingkontrakten. Her slipper man for ”gebyret” på en måneds ekstra leasingydelse 

Nuværende leasingkontrakt skal i sådanne tilfælde ophøre og der indgås ny leasingkontrakt 
på det nye køretøj. BMC udarbejder nye dokumenter/registreringer overfor 
Skatteforvaltningen og afregner registreringsafgiften. 

Bemærk dette omkring den ”gamle” bil:  km-regnskabet skal opgøres og bilen skal til FDM, 
også selvom man ønsker at ombytte midt i en leasingperiode. Evt. skader skal betales af 
leasingtager og km-regnskabet opgøres forholdsmæssigt i forhold til antal måneder man 
har haft bilen. Evt. overkørte km faktureres og underkørte km krediteres med de satser, der 
er angivet her i denne leasingkontrakt. 

Man kommer ikke til at betale leasingydelser både på den ”gamle” og ”nye” bil.  

Rabatten på 50% vedr. førstegangsydelsen udgør f.eks. Kr. 3.500,- hvis en vogn på vor 
hjemmeside står angivet til f.eks. Kr. 7.000,- i førstegangsydelse.  Rabatten vil ikke blive 
udspecificeret, BMC vil på den nye leasingkontrakt i sådan et tilfælde blot skrive Kr. 3.500,- 
som førstegangsydelse.  

Dæk  

Vore brugte ReLeasing biler leveres med brugte dæk (mønsterdybde 3-6 mm), dækkene skal blot 
være lovlige ved returnering af bilen, dvs. over 1,6 mm mønsterdybde. Når vognen kommer retur til 
os, har du frit valg m.h.t. hvilke slags dæk, bilen bliver leveret retur med. Dog er det et lovkrav, at 
det skal være 4 ens dæk. Husk, vognen skal leveres retur med samme fælge, som bilen i sin tid 
blev udlevereret med. Dæk, vinterdæk, punkteringer, lapninger, afbalancering, udmåling af styretøj 
pga. af f.eks. kantstenspåkørsel, 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 

 

 

 

 

Trafikskader 
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Du skal selv anmelde skaden til dit forsikringsselskab, som guider dig igennem valg af 
værksted m.m. BMC behøves ikke modtage information fra dig omkring en 
forsikringsskade.  

Erstatningsbil i forbindelse med udbedring af trafikskader, er et mellemværende imellem dig som 
leasingtager og forsikringsselskabet. BMC betaler intet vedr. dette.  

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. BMC forhandler direkte med taksator fra 
leasingtagers forsikringsselskab. Hvis vognen har kørt mere eller mindre i forhold til 
leasingkontraktens vilkår, opgøres overkørte/underkørte km i forhold til dette, også selvom vognen 
er blevet totalskadet. Vores erstatning fra forsikringsselskabet afhænger af kørte kilometer. Evt. 
selvrisiko, som forsikringsselskabet opkræver for egen-forskyldt skade, er BMC Leasing A/S 
uvedkommende. Den skal leasingtager betale. Leasingaftalen er automatisk annulleret når/hvis 
vognen totalskades. Leasingtager hæfter ikke for noget ved en totalskade i forhold til f.eks. 
restværdi og BMC’s afgiftsregnskab overfor Skatteforvaltningens reg.afgift. Uanset hvilken dato i 
en måned, når/hvis vognen totalskades, refunderes månedens leasingydelse ikke. Dvs., at 
hvis man er så uheldig, at en vogn totalskades f.eks. den 3. i en måned, er ydelsen for hele 
denne måned tabt.  

Leasingtager hæfter ikke for fremtidige leasingydelser i tilfælde som disse, leasingkontrakten er 
automatisk ophørt ved totalskade. 

 

Forsikring  

Med din underskrift af denne kontrakt, forpligtiger du dig til at anvende det forsikringsselskab, som 
er angivet på forsiden af leasingkontrakten. Hvis leasingtager kommer i restance 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 førstegangsydelsen. Leasingtager må ikke være 
registreret i DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) Hvis man indgår 
leasingaftale med BMC og der i forbindelse med indregistrering af køretøjet konstateres, at man er 
registreret i DFIM, er leasingaftalen ugyldig og det indbetalte beløb fra leasingtager til BMC 
refunderes ikke. 

Information om forsikringsformidling: 
Den accessoriske forsikringsformidler er: BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR: 
30617118. BMC Leasing A/S samarbejder med forsikringsselskabet: Aros Forsikring Gs, Viby 
Ringvej 4B, 8., 8260 Viby J, CVR: 35992715. 

Klagemuligheder: Såfremt du ønsker at klage over BMC Leasing A/S som accessorisk 
forsikringsformidler, kan du sende en klage til: jl@bmcleasing.dk. 

Register: BMC Leasing A/S fungerer som accessorisk forsikringsformidler. 

mailto:jl@bmcleasing.dk


 
 
 

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

       

 

Side 9 
 

Aflønning: BMC Leasing A/S har et økonomisk samarbejde med AROS Forsikring Gs og modtager 
årsprovision ved formidling af bilforsikringer. BMC Leasings medarbejdere modtager dog ingen 
provision eller anden direkte resultatafhængig løn ved formidling af bilforsikringer.   

Garantiordning: Bilforsikringer tegnet ved Aros Forsikring Gs er skadesforsikringer og dermed 
omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

 

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 BMC’s 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. BMC anvender egen-politik omkring tandremme.  

Du er forpligtet til at overholde de anviste serviceintervaller fra BMC 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 vort eget værksted i Horsens, og såfremt leasingtager alligevel har indleveret vognen til et 
serviceeftersyn hos et andet værksted end BMC Auto A/S’s i Horsens, kommer man som 
leasingtager selv til at betale den fulde faktura på dette værksted. BMC vil afvise faktura, og 
bede det fremmede værksted om at sende faktura direkte til leasingtager.   

Når din bil skal til service/reparation, skal du kontakte et værksted som du finder via linket på vor 
hjemmeside. Husk at informere værkstedet om, at det er en bil fra BMC. På forsiden af 
leasingkontrakten kan være angivet, at vognen skal laves hos BMC Auto A/S i Horsens. Her 
kontakter du selvfølgelig blot os via vk@bmc.dk.  

Hvis din bil får en væsentlig og meget dyr reparation, som ikke står mål med bilens værdi, 
forbeholder BMC sig retten til at ophæve leasingaftalen. BMC beslutter, hvornår en reparation er 
væsentlig og dyr. Evt. overkørte/underkørte km i leasingperioden opgøres, og faktura fremsendes, 
hvis der er forholdsvis overkørte km, ligesom BMC refunderer, hvis der er underkørte km i den 
kørte periode. Hvis hændelsen opstår indenfor de første 12 måneder, refunderer BMC 
førstegangsydelsen forholdsmæssigt med 1/12 hver måned du har haft bilen. Den defekte vogn 
vurderes også mht. evt. skader/skrammer, og faktura tilsendes, hvis der konstateres defekter. 
Bilen vurderes af FDM som ved en normal tilbagelevering. Kontrakten er automatisk ophørt, når 
der foreligger en afgørelse fra BMC vedr. dette. Leasingaftalen udløber automatisk til næste 
månedsopkrævning og der vil ikke efterfølgende bliver fremsendt leasingydelser vedr. denne bil. 
Denne information vil tilgå leasingtager via mail. 

Hvis din bil har behov for reparation, mens du er i udlandet, får du vognen transporteret til 
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, bespisning, vejhjælp & transport osv. 

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

mailto:vk@bmc.dk
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1) 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.  

2) Reparation eller udskiftning af ruder, glas og spejle. 
3) Eventuelle gebyrer til offentlige myndigheder (p-afgifter og lign.) 
4) Udbedring af trafik- og hærværksskader eller reparationer, omkostninger eller 

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

reparation af vinterhjul, punkteringer, udskiftning af nedslidte sommerdæk osv.. 
6) Udskiftning af ruder pga. defekte varmetråde. (f.eks. på grund af ydre påvirkning, 

papkasser som transporteres og derved ødelægger varmetrådene) 
7) 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 udvikle rust, hvis man 
får en dyb ridse/skramme på bilen. 

8) 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.  

9) Dæktrykssensorer/følere, som overvåger 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. 

 

Specielt vedr. el-biler eller el/hybrid 

Hvis din vogn er en el-bil eller el/hybrid, gælder disse vilkår 
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1) BMC har ingen andel i evt. anskaffelse af ladestander. 
2) BMC har ingen andel i kabler, og/eller slid af disse. Kablerne, som fulgte med bilen ved 

udleveringen, skal retur sammen med bilen i uskadt og funktionsdygtig stand. 
3) BMC har ingen andel i evt. el-abonnent eller lign. 
4) BMC gør opmærksom på, at rækkevidde er en teoretisk oplyst værdi, oplyst af 

bilfabrikanten, og kan i praksis afvige betragteligt (kører ofte meget kortere end forventet) – 
og jo ældre bilen er, jo mere vil batteriets ydeevne være nedsat. 

5) Hvis kabler under leasingperioden beskadiges, er omkostningen i forbindelse med 
fremskaffelse af nye pålagt leasingtager. 

 

 

 

Fortrydelse af underskrevet leasingaftale 

Man har ingen fortrydelsesret på en leasingaftale. Det er besluttet af Forbrugerombudsmanden. Se 
mere info omkring dette på www.forbrugerombudsmanden.dk  

Hvis man fortryder en underskrevet kontrakt, er man pligtig til at indbetale totalbeløbet                     
(førstegangsydelsen, dok.gebyret, FDM-gebyr, månedsydelse m.m.) som står angivet på 
leasingskontraktens forside. Dermed er BMC fyldestgjort og kontrakten er annulleret. En 
fortrydelse af en underskreven leasingkontrakt skal senest meddeles til BMC 3 hverdage inden 
aftalt udlevering af køretøjet. 

 

Ny leasingkontrakt på samme bil, som nu.  

BMC Leasing A/S kan tilbyde, at du kan lave en ny leasingkontrakt på denne bil via afslutning af 
nuværende leasingkontrakt og oprettelse af en ny leasingkontrakt. BMC sender en mail til dig ca. 2 
måneder før kontraktens udløb, hvor tilbud omkring ny leasingkontrakt bliver givet. Km-regnskab 
skal ”nulstilles” (evt. overkørte km betales og evt. underkørte km refunderes), og der tilkommer 
gebyr Kr. 1.899,- for at udfærdige nye dokumenter. Rent praktisk udløber leasingaftalen til den i 
kontrakten anførte dato og erstattes af en helt ny leasingaftale hvor BMC skal svare ny reg.afgift 
overfor Skattestyrelsen og ny leasingaftale skal underskrives digitalt af både leasingtager og BMC. 
Ældre biler og biler med højt kilometerantal forlænges ikke. Ligeledes vil vore kunders 
betalingshistorik også have en indflydelse på, om BMC ønsker at forlænge.  

 

Instruktionsbøger og opdateringer til navigation 

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/
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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 Kr. 500-1.000,- dækkes af 
leasingtager. Ofte kan man selv Google instruktionsbøger via internettet og få som pdf.  

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. Løbende opdateringer er 
for leasingstagers egen regning.  

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. Anvend mail: syn@bmc.dk til fremsendelse af bilag samt 
bankinfo.  

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 og moms til professionelle markedsdeltagere. 

Vognen må anvendes af leasingtager og dennes ægtefælle. Vognen må lejlighedsvist udlånes til 
leasingtagers børn. Leasingtager må ikke sælge, pantsætte, fremleje, anvende vognen til udlån til 
andre. F.eks. GoMore eller andre lignende tjenester. Såfremt dette sker, udløser det en 
sanktion på Kr 10.000,- fra BMC til leasingtager.  

Vognens konstruktion må ikke ændres, f.eks. chiptuning og lign. Der må ikke påføres 
klistermærker på vognen uden forudgående skriftlig aftale med BMC.  

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

 

 

Misligholdelse 

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

mailto:syn@bmc.dk
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1) Leasingtager forsømmer at vedligeholde den leasede bil eller undlader 
vedligeholdelse af denne. 

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

3) Leasingtager bliver registreret som dårlig betaler, f.eks. i RKI. 
4) Leasingtagers anvendelse af bilen uden for den aftalte leasingperiode eller til kørsel 

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

5) 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. Omkostninger til dette påhviler leasingtager. 

6) Mistet førerret betragtes som væsentlig misligholdelse af aftalen. 
7) Ved misligholdelse opkræver BMC de forfaldne leasingydelser, omkostninger til 

inkasso og kranvogn (hvis vognen er blevet hentet) og bilen bliver fremvist til FDM, 
som vurderer evt. skader på bilen. Disse bliver opgjort af vort værksted og skal 
betales af leasingtager. Evt. overkørte km bliver opkrævet, og hvis der er underkørte 
km, bliver disse modregnet i den samlede skyld.  

 

Vanvidskørsel  

Hvis vognen bliver konfiskeret af myndighederne pga. vanvidskørsel, f.eks. ved for høj fart eller 
spirituskørsel, skal leasingtager afregne bilens værdi til BMC. Dette upåagtet, at det måske ikke er 
leasingtager, som har kørt bilen. BMC skal således erstattes, også selvom vognen har været 
udlånt til en anden person. BMC opkræver altid beløbet hos leasingtageren, som er på denne 
kontrakt.  

Vognens værdi udregnes på samme måde, som når en vogn totalskades. Det vil sige, at vi 
anvender samme værktøjer og beregninger, som når en taksator fra et forsikringsselskab udregner 
en værdi på en bil.  

Leasingaftalen opgøres efter samme fremgangsmåde, som hvis der havde været tale om 
misligholdelse.  

 

 

 
 

Krav om tilknytning til Danmark 

1). Leasingtagerne er ved leasingperiodens begyndelse hjemmehørende i Danmark og hæfter 
solidarisk for ydelserne (frem for pro rata) 
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2). Hvis den ene leasingtager ophører med at være hjemmehørende i Danmark, da skal denne 
udtræde af kontrakten, dog således at den fortsættende leasingtager fortsat hæfter for samtlige 
ydelser eller kontrakten bringes til ophør og opgøres økonomisk. 

 

 

 


