Ganske enkelt:
Sådan gør du!

Accept Auto A/S er et finansierings- og leasingselskab,
stiftet i 2009, der er etableret af en række forhandlere
og værksteder i den frie del af autobranchen. Vi arbejder uafhængigt af mærker og importører, og kan tilbyde
vores produkter for såvel nye, nyere som brugte biler.
Eneste forudsætning er, at du som kunde køber eller
leaser din bil via en af vores samarbejdspartnere.

Når du finder den bil, som du drømmer om, skal du blot
bede om et finansieringstilbud på de betingelser, der
passer til dit budget og kørselsbehov. Vi foretager en
hurtig kreditvurdering af dine ønsker. Kan ønskerne
imødekommes, kan du i princippet køre hjem i din
nye bil!

For at sikre en god og stabil drift, har vi lavet et samarbejde med Nykredit Leasing – ejet af Danmarks
største kreditgiver Nykredit. Ud over at stille likviditet til
rådighed, står banken tillige for administration af vore
kontrakter. Dette giver den sikkerhed og tryghed, som
du forventer og har krav på - og som vi ønsker.
Hvilke produkter kan vi tilbyde?
Uanset om du ønsker at lease eller købe; uanset om du
skal bruge bilen som privat person eller i firmamæssig
sammenhæng, så har vi altid et produkt, der passer til
dine ønsker.
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Din sikkerhed
- vores varemærke

Det er vigtigt for os du kommer godt på vej – med en
tryg og sikker finansiering!
Har du spørgsmål om vores produkter, løsninger og
muligheder, er du velkommen til at kontakte vores
salgsteam på telefon nr. 70 27 04 20 eller gå ind på
www.acceptauto.dk
Vi glæder os til at finansiere din næste bil!

Produkter til private:

Produkter til virksomheder:

• Købekontrakt

• Købekontrakt

Vi finansierer såvel nye, nyere som brugte biler, og
finansieringsperioden vil afspejle sund fornuft mellem bilens alder og levetid. Den lovpligtige udbetaling
på min. 20% vil typisk dækkes af bytteværdien for
din brugte bil. Du kan vælge mellem fast eller variabel
rente – og løbetiden kan tilpasses dit individuelle behov. Køberfinansiering via en købekontrakt er den mest
anvendte finansieringsform for private.
Accept Auto tilbyder en tryg og sikker finansiering som
blandt andet betyder:
 Ved variabel rente renteregulerer vi altid kun rentesatser efter CIBOR 3* satsen – det giver dig større
tryghed og sikkerhed som kunde.
 Du kan naturligvis indsætte et ekstraordinært afdrag
på dit billån.
 Du kan indfri dit billån til enhver tid.
*CIBOR 3 er en referencerente der bruges som rettesnor for finansielle aftaler. Finansrådet har ansvaret
for at indsamle og offentliggøre CIBOR 3 satsen på
daglig basis.
Ved etablering af købekontrakter samarbejder
Accept Auto A/S med Nykredit Leasing
– ejet af Danmarks største kreditgiver
Nykredit.

Ønsker du at stå som ejer af bilen, kan du med fordel
vælge en erhvervskøbekontrakt. Der er intet lovkrav om
mindste udbetaling, men du skal forvente, at vi som
minimum vil kræve momsen af købet som udbetaling,
idet du får dette beløb retur fra SKAT. Løbetiden tilpasses brugen af bilen. Du kan vælge fast eller variabel
rente, og du har mulighed for at indfri købekontrakten,
når det passer dig.

• Leasing
Operationel leasing
Ønsker du at bevare det likvide beredskab intakt, og på
samme tid kende dine driftsudgifter til bildriften i din
virksomhed, skal du vælge operationel leasing.
Ud over en 1. gangs ydelse, vil den månedlige ydelse
være afhængig af løbetid, kilometerforbrug og den
forventede gensalgsværdi for bilen. Med dette produkt
har du i leasingperioden det fulde overblik over virksomhedens bildrift.
Fordele ved dette produkt:
• Begrænset eller ingen binding af likviditet
• Ingen risiko på restværdi
• Fleksibel 1. gangs betaling og løbende ydelse
• Typisk fast ydelse
• Ingen driftsrisiko

Ved etablering af leasingkontrakter samarbejder
Accept Auto A/S med Nykredit Leasing
– ejet af Danmarks største kreditgiver
Nykredit.

• Leasing
Finansiel leasing
Ved valg af finansiel leasing bestemmer du selv,
hvilke ydelser, der skal være indeholdt i aftalen. Ud
over en aftalt 1. gangs ydelse og en månedlig løbende ydelse, bestemmer du selv om service skal være
indeholdt og restværdiens størrelse. Dette betyder, at
du ved kontraktperiodens udløb hæfter for, at bilen
kan afsættes til en tredjemand for minimum den
indkalkulerede restværdi.
Den månedlige ydelse vil således afspejle løbetid,
kilometer, restværdi og evt. serviceydelser. Denne
leasingform kan tilbydes på såvel nye som nyere person og varevogne.
Fordele ved dette produkt:
• Begrænset eller ingen binding af likviditet
• Fleksibel 1. gangs ydelse og løbende ydelse
• Mulighed for fast eller variabel ydelse
• Mulighed for servicekontrakt og andre tillægsydelser
• Mulighed for ”fri kilometer og buler”
Bemærk: Du har pligt til at anvise en tredjeperson som
køber af bilen ved leasingperiodens udløb.

