
Gebyrliste for erhvervs- 
og flexkunder
Gældende fra 1. januar 2021

Ved kontraktindgåelse Ekskl. moms Inkl. moms

Kontraktomkostninger kr. 3.000,- kr. 3.750,- pr. kontrakt

Panthaverdeklaration kr. 950,- kr. 1.187,50,- pr. kontrakt

Ved bestående kontrakter Ekskl. moms Inkl. moms

Indhentning af ny registreringsattest kr. 400,- kr. 500,- pr. attest

Debitorskifte kr. 2.500,- kr. 3.125,- pr. skifte

Omregistrering kr. 750,- kr. 937,50,-

Tilføjelse af udstyr til kontrakt efter 
kontraktstart kr. 950,- kr. 1.187,50,- pr. kontrakt

Brug af andet dækcenter end anvist kr. 500,- kr. 625,- pr. faktura

Forespørgsel på indfrielse før 
tid/erstatningstab (En gratis forespørgsel pr. bil pr. år)

kr. 500,- kr. 625,- pr. ydelse

Timepris og øvrige ydelser (min. 1/2 time) kr. 400,- kr. 500,- pr. attest

Kilometerændring kr. 2.500,- kr. 3.125,- pr. skifte

Års/revisoropgørelse til regnskabsmæssig 
opgørelse af leasingaftalen kr. 650,- kr. 812,50,- pr. ydelse

Kontraktforlængelse kr. 950,- kr. 1.187,50,- pr. aftale

Rykkerskrivelse kr. 100,- kr. 100,- pr. skrivelse

Administration af bødeforlæg kr. 150,- kr. 187,50,- pr. bøde

Tilbagekaldelse af PBS eller 
leverandørservice (Håndtering af indbetalinger)

kr. 250,- kr. 312,50,- pr. kontrakt

Henstand over 20 dage kr. 500,- kr. 625,- pr. henstand

Notering af forsikringsskifte kr. 300,- kr. 375,- pr. skifte

Håndteringsgebyr (Bestilling af erstatningsplade) kr. 1.000,- kr. 1.250,- pr. plade inkl. 
faktiske omk.

Inkassoafhentning af køretøj kr. 2.000,- kr. 2.500,- plus de faktiske 
omk.

Anden betalingsmåde end PBS eller 
leverandørservice kr. 25,- kr. 31,50,- pr. opkrævning

Tilvalg af papirfakturaer kr. 50,- kr. 62,50,- pr. faktura

Viderefakturering kr. 39,- kr. 48,75,- pr. leverandørfaktura

Bestilling af 3. nummerplade kr. 500,- kr. 625,- inkl. de faktiske 
omk.

Fristoverskridelse kr. 3.000,- kr. 3.750,- plus de faktiske 
omk.



Ulovlige/ikke tilladte konstruktionsændringer 
(Omkostninger for udbedring tillægges)

kr. 2.500,- kr. 3.125,- pr. aftale

Aflevering af bil på et ikke anvist sted kr. 1.000,- kr. 1.250,- pr. bil

Aflevering af bil med forsikringsskader kr. 2.500,- kr. 3.125,- pr. aftale

Ved udløb bestående kontrakter Ekskl. moms Inkl. moms

Misligholdelse af serviceintervaller
kr. 2.000,- kr. 2.500,- pr. mislighold(Service skal foretages +/- 2.500 km i forhold til intervallerne. Hertil 

lægges faktiske omkostninger forbundet med garanti reparationer 
fortabes)

Manglende serviceeftersyn kr. 3.750,- kr. 4.687,50,- pr. mislighold

Returnering/aflevering af bil efter 
kontraktudløb kr. 3.000,- kr. 3.750,- pr. bil + de faktiske 

omk.

Rengøring efter rygning eller husdyr kr. 2.000,- kr. 2.500,- pr. bil + de faktiske 
omk.

Ikke rengjort kabine kr. 750,- kr. 937,50,- pr. bil + de faktiske 
omk.

Mangler ved returnering af bil Ekskl. moms Inkl. moms

Panthaverdeklaration kr. 950,- kr. 1.187,50,- pr. kontrakt

Ekstra nøgle kr. 2.000,- kr. 2.500,- plus de faktiske 
omk.

Øvrige manglende effekter kr. 1.000,- kr. 1.250,- plus de faktiske 
omk.

Lille affoliering kr. 1.195,- kr. 1.493,75,- inkl. de faktiske 
omk.

Afmontering af foliering Ekskl. moms Inkl. moms

Gældende for mindre logoer, op til 4 stk.

Mellem affoliering
kr. 2.495,- kr. 3.118,75,- inkl. de faktiske 

omk.Gældende for mindre og større logoer flere steder, 
samt delvis foliering.

Stor affoliering kr. 3.795,- kr. 4.743,75,- inkl. de faktiske 
omk.Gældende for halve eller hele folieringer.


