
     Vi har hos Jysk Fynske Medier haft et ønske 

om at indgå en aftale med ét leasingselskab. 

Et selskab, der kan optimere vores økonomi 

via gode indkøb og ikke mindst via en fuld 

fleet management løsning, der kan lette vores 

administration af bilflåden væsentligt. Fleggaard 

Leasing har været lyttende og proaktive med en 

samlet løsning som opfylder vores ønsker og vi 

glæder os til fremtiden med Fleggaard Leasing” 

udtaler Peter Ringtved, ansvarlig for bilflåden 
hos Jysk Fynske Medier.
Glæden er også stor hos Fleggaard Leasing.
”Vi er glade for, at vi i dag kan tage første 

skridt i et godt og langvarigt samarbejde med 

Jysk Fynske Medier med udlevering af de 

første 26 Renault Clio vans fra vores bilhus 

Fleggaard Auto i Vejle. Bilerne kommer via vores 

samarbejdspartner Ejner Hessel A/S som har 

stået for ombygning og foliering. Løsningen 

med de nye biler betyder væsentlig bedre 

brændstoføkonomi og lavere grøn ejerafgift, men 

der er ikke kun tænkt på økonomien. 

Medarbejderne kan også se frem til super fine 

biler med masser af komfort og udstyr” udtaler 
Preben Lassen, Key Account Manager og 
Gert Rindsbæk, Head of Sales hos Fleggaard 
Leasing. 
Om den administrative lettelse udtaler Peter 
Ringtved ” Jysk Fynske Medier får fra første dag 

en stor administrativ lettelse på håndtering af 

brændstofkort og faktureringen herpå. Fleggaard 

Leasing overtager ikke kun håndteringen heraf 

på de nye biler, men også på de biler der i 

dag kører hos andre leasingselskaber. Det 

økonomiske overblik er dermed samlet et sted. 

Planen er nu, at når leasingaftaler udløber hos 

nuværende leasingselskaber, så erstattes de af 

nye hos Fleggaard Leasing, så hele bilflåden er 

samlet et sted”.   
”Vi ønsker de mange brugere hos Jysk Fynske 

Medier en god tur på landevejene og stor tak til 

Jysk Fynske Medier for den tillid de har vist os” 
slutter Gert og Preben fra Fleggaard Leasing. 

F L E G G A A R D  L E A S I N G  S O M  E N E L E V E R A N D Ø R

Jysk Fynske Medier gennemfører stor udskiftning af 
bilflåden med Fleggaard Leasing som eneleverandør

Vil du vide mere? Så kontakt vores salgsafdeling:

✆ +45 72 13 20 00

Jysk Fynske Medier P/S, som er landets næststørste medievirksomhed, har i dag en bilflåde på ca. 160 biler 
fordelt over koncernens udgivelsesområde. Indtil nu har det været en kombination af ejede og leasede biler. 
De leasede biler har været fordelt på flere leasingselskaber. 

“


