
Afleveringsguide

Hvornår skal bilen afleveres?

Almindelig udløb
Bilen afleveres enten sidste hverdag eller første hverdag efter udløb. 
Hvis den afleveres første hverdag efter udløb skal den afleveres inden kl. 10.00.

Afleveres bilen senere end tilladt, bliver du faktureret for min. 1 
måneds registreringsafgift, en opkrævning fra SKAT samt et gebyr

Ved weekend/helligdage kan bilen afleveres den første hverdag i 
måneden, efter leasingaftalen er udløbet - dog senest kl. 10

Stop før tid
Inden aftalens udløb, skal bilen altid afleveres den sidste hverdag i 
måneden inden kl. 12.00

Afleveres der senere end tilladt, vil du blive faktureret for minimum 1 
måneds registreringsafgift, en opkrævning fra SKAT samt et gebyr

Brug for et andet afleveringstidspunkt?
Har du brug for et andet afleveringstidspunkt end ovenstående? 
Så kontakt vores returafdeling for nærmere aftale

(+45) 72 13 20 10
returbil@fleggaard.dk
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Huskeliste til aflevering

Bilen skal være rengjort (vasket udvendigt og rengjort indvendigt)

Samtlige nøgler og nøglekort medbringes

Sommer/vinterdæk medbringes

Del 1 af registreringsattesten medbringes

Servicehæfte og instruktionsbog medbringes

Udstyr i henhold til leasingaftalen medbringes

Brændstofkort medbringes

Husk at få udbedret eventuelle skader på bilen, som du ønsker at få dækket af 
forsikingen

Sådan foregår afleveringen

Vi samarbejder med APPLUS+ Bilsyn, som sikrer en uvildig og ensartet 
gennemgang af bilen. Afleveringsrapporten bliver gennemgået sammen med 
dig. Ca. 3 uger efter afleveringen modtager du en endelig opgørelse. 

Hvis ikke du har mulighed for at deltage i gennemgangen af bilen, vil du blive bedt 
om at underskrive en fraskrivelseserklæring. 
Derved accepterer du, at bilen bliver gennemgået uden din tilstedeværelse og du 
har derved ikke mulighed for at gøre indsigelser af gennemgangen.

Book tid til aflevering af bil her

Står din bil til at skulle have ordinært serviceeftersyn inden leasingaftalen udløber, 
skal du ikke bestille tid til service, medmindre du overskrider serviceintervallet 
med mere end 2.500 km.

Er du i tvivl, så kontakt vores tekniske afdeling

(+45) 72 13 20 60

Booking af tid til aflevering

https://webbooking.applusbilsyn.dk/BilsynBooking/Index.cshtml

