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N Å R

L E A S I N G P E R I O D E N

U D L Ø B E R
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FØR LEASINGAFTALEN UDLØBER
En måned før din leasingaftale udløber, skal du tage stilling til det videre forløb

RELEASING

ANVISNING AF KØBER

B E TA L I N G A F F U L D
REGISTRERINGSAFGIFT

Når en leasingaftale udløber, begynder

Når du leaser du hos BICA, hjælper vi dig

Du kan i forbindelse med leasingophør, vælge at

køretøjet et ny liv, til lavere pris.

videre med bilen efter endt leasingperiode.

betale den fulde registreringsafgift.

Ønsker du at fortsætte med at anvende

Vores netværk giver de bedste muligheder

Når leasingperioden ophører, er køretøjet uden

køretøjet, på en ny leasingaftale. Skal den

for at afsætte bilen.

dansk afgift, og vælger du at betale den fulde

nye leasingaftale underskrives, en måned

Du står derfor aldrig alene med restværdien.

registreringsafgift, vil du herefter eje køretøjet.

forinden udløb af din nuværende aftale.

Ønsker du at henvise en tredjemand, til den
i leasingaftalen aftalte restværdi,
fremsender vi betalingsadvisering til CVR-nr.
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ER LEASINGAFTALEN UDLØBET
Er din leasingaftale udløbet uden at være fornyet, så er det vigtigt at du kontakter os nu!

ANVEND IKKE KØRETØJET

B E TA L I N G A F F U L D
REGISTRERINGSAFGIFT

Køretøjet må ikke anvendes, når

Når et køretøjet på en leasingaftale ikke fornyes

Har du et køretøj der er fristoverskredet, er

leasingaftalen er udløbet!

(ved releasing), eller afmeldes inden udløb af

det vigtigt at du omgående kontakter BICA.

Har du en leasingaftale der er

leasingperioden. Efterlyses køretøjet af SKAT, og

Køretøjet skal tilknyttes en ny leasingaftale,

fristoverskredet er det vigtigt at du

bringes køretøjet til standsning vil det medføre

eller afmeldes.

omgående kontakter BICA.

krav om betaling af den fulde registreringsafgift.
Leasingtager hæfter alene herfor.

KO N TA K T B I C A
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VORES VÆRDIGRUNDLAG
Når du samarbejder med BICA Leasing behandler vi dine oplysninger med respekt

Kvalitet i kreditbehandlingen

Sikkerhed og beskyttelse af oplysninger

Kvalitet i kreditbehandlingen er for os en politik, hvor der stræbes
mod et langsigtet samarbejde med leasingtager. Vi laver sunde
leasingaftaler, der giver glade vedvarende kunderelationer.

Adgang til dine data sker via sikrede servere med SSL certifikat, på
den måde sikre vi adgangen til dine oplysninger ikke
kompromitteres.

Effektiv kundekontakt og sagsbehandling

Moderne IT-løsninger

Hvis din økonomi ligger inden for vores kreditrammer, kan du
forvente en hurtig godkendelse af din leasingaftale.

Vi bestræber os på at udvikle systemer der gør mødet med os så
nemt som muligt, vores målsætningen er at levere enkle og
prisbillige leasingløsninger.

