
Volkswagen Financial Services

Billån eller Leasing.  
Anpassat till din nya bil 
med garanterat restvärde.
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Fördelaktig finansiering.
Volkswagen Financial Services.

Vi anpassar bilfinansiering efter dina behov 

där vi även kan garantera restvärdet på din 

nya Volkswagen.  Bilfinansieringen följer 

bilens värdeminskning, vilket ger dig en lägre 

månadsbetalning och möjlighet att byta till 

en ny bil oftare. 

Vilken utrustnings nivå du sedan väljer handlar 

om balansen mellan ”vill ha” och ”ha råd 

med”. Med Volkswagen Financial Services gör 

vi det möjligt för dig att få mer av det du vill 

ha, till en månadskostnad som passar dig. 

Om du inte redan bestämt dig för vilken bil 

du vill ha, kan du göra tvärtom. Utgå från 

månadskostnaden som du är beredd att lägga 

på bil, gå sedan in på volkswagen.se och välj 

”Bygg och beställ” så ser du hur mycket bil och 

utrustning du får för pengarna. Kanske rentav 

mer än du först trodde.

Vi kan också underlätta ditt bilägande med en 

förmånlig försäkring och ett serviceavtal med 

en fast månadskostnad. Allt på en faktura och 

betalning per månad. 
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Volkswagen Billån.

Förmånlig ränta – Rörlig eller fast ränta. 

20 % insats – Låna upp till 80% av bilens 

pris. Inget formellt krav på kontantinsats för 

företag.  

Avsluta avtalet i förtid – Lös ditt Volkswagen 

Billån eller amortera extra när du vill. 

Finansiera hela bilen – Företag och privat-

personer som använder bilen i tjänsten kan 

finansiera bilköpet upp till 100%.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering 

eller besök din närmaste Volkswagen-

återförsäljare för att komma ett steg 

närmare din önskade bil.

Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, 

men även företag som vill äga sina fordon och 

vill ha avskrivningsmöjligheter väljer denna 

finansieringsform. Vi erbjuder möjlighet att 

anpassa bil lånet efter dina önskemål. Fördelar 

med Volkswagen Billån:

Bilen som säkerhet – Använd bilen som säker-

het för lånet och få månadsbetalningar som 

följer bilens värdeminskning.  

Billån med restskuld – Volkswagen Billån  

erbjuds med restskuld vilket ger lägre 

månads betalning och möjlighet att byta till  

ny bil oftare.   

 

Välj avtalstid – Anpassa lånet efter dina villkor 

och välj en avtalstid vid Billån mellan 12-84 

månader. 

Anpassat till din nya bil. Vårt vanligaste  
lån för privatpersoner och företag. 

För privatpersoner
och företag
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Volkswagen 
Privatleasing.

Det enklaste sättet att köra en 
ny Volkswagen.

Välj rätt finansiering. Se 
jämförelse-filmerna på 
volkswagen.se/finansiering.

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den 

bärande tanken med privatleasing är enkel-

het. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till 

din Volkswagen-återförsäljare. Fördelar med 

Volkswagen Privatleasing:

Ingen insats – Vid privatleasing finns inget 

krav på insats. 

Inget ägande – Du behöver inte fundera 

kring bilens framtida värde, efter avtalstiden 

lämnar du tillbaka bilen till din Volkswagen-

återförsäljare. 

Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är 

oftast 36 månader men det finns även möjlig-

het till annan avtalstid.

Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift 

för nyttjandet baserad på hur bilen används, 

planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell.

Du får inte göra några ränteavdrag i deklara-

tionen. Övermil och onormalt slitage debite-

ras utöver leasingavgiften. Därför är avtalad 

körsträcka och regelbunden skötsel av bilen 

viktigt att tänka på.

Skötselguide/onormalt slitage
Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil 

och vad som anses som normalt slitage på: 

volkswagen.se/normaltslitage.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering  

eller besök din närmaste Volkswagen-

återförsäljare för att komma ett steg  

närmare din önskade bil.

För privatpersoner
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Volkswagen Choice.

När avtalet löper ut – Du kan välja mellan att 

byta din bil mot en ny, köpa loss den för det 

garanterade restvärdet, förlänga finansieringen 

eller lämna tillbaka den till din Volkswagen-

återförsäljare. Du behöver inte oroa dig för bilens 

framtida värde och slipper även att sälja den.

Volkswagen Choice ger dig möjlighet att åka  

en Volkswagen på dina villkor – som ny eller 

begagnad.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering  

eller besök din närmaste Volkswagen-

återförsäljare för mer information.

Volkswagen Choice är ett billån som ger dig 

ett antal vägval. En av de stora fördelarna 

med Volkswagen Choice är att när avtalet för 

din Volkswagen löper ut garanterar vi rest-

värdet på din bil vilket ger dig en trygghet. 

Fördelar med Volkswagen Choice:

20 % insats – Låna upp till 80% av bilens pris. 

 

Billån och garanterat restvärde – Om bilens 

värde är högre än det garanterade restvärdet 

kan du använda dessa pengar till din nästa 

Volkswagen.

Avtalstid – Den vanligaste avtalstiden är  

36 månader.

Billån anpassat till din Volkswagen 
med garanterat restvärde.

För privatpersoner



Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering där Volkswagen 

Företagsleasing generellt är det enklaste och mest ekonomiska 

sättet att finansiera företagets bilar.

Lägre månadsbetalning – Volkswagen Företagsleasing erbjuds 

med restvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och att man 

kan byta till ny bil oftare. Bilen fungerar som säkerhet och leasing-

avgiften följer bilens värdeminskning.

Avdragsgill moms – Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad 

och halva momsen är avdragsgill.  

Inget krav på insats – Leasing löser företagets bilbehov utan 

att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en 

avkastning på.  

Bilen som säkerhet – Finansieringsformen belastar inte före tagets 

övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda 

bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet.

Välj mellan
Finansiell leasing – Leasetagaren får den ekonomiska förmånen 

och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, 

det vill säga bilens restvärde.

Operationell leasing – Leasegivaren/återförsäljaren bär den 

ekono miska risken förknippad med ägandet av leasing objektet,  

det vill säga bilens restvärde.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering eller besök din närmaste 

Volkswagen-återförsäljare för mer information.

Samla alla bilkostnader på samma faktura. Läs mer om enkla  

bil administrationen Business Lease på s. 23.
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Volkswagen 
Företagsleasing.

Generellt det enklaste sättet att  
finansiera företagets bilar.

För företag
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Attraktivt 
helhetserbjudande.

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp  

till 84 månader för billån, och upp till  

60 månader för leasingavtal. Vår rörliga 

ränta är baserad på VWFS basränta.  

Räntan justeras varje månad, vilket inne-

bär att du direkt får tillgodoräkna dig 

eventuella räntesänkningar. Motsvarande 

gäller även vid höjning av räntan. 

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt 
bilinnehav för din Volkswagen.  
Kombinera finansieringen med 
Volkswagen Försäkring och  
Volkswagen Service avtal för ett  
attraktivt helhetserbjudande. Allt på 
en faktura och betalning per månad.

Fast ränta sätts på leveransdagen och 

följer kontraktet upp till 60 månader. 

Den ränta du betalar för billånet är  

avdragsgill med, för närvarande, 30 %  

i din deklaration.



Se alla modeller och 
bygg din bil på vw.se.

14 Volkswagen Financial Services maj 2022 Volkswagen Financial Services maj 2022 15

I bilkonfiguratorn på volkswagen.se bygger du din egen bil. Där kan du enkelt 

räkna ut månadskostnaden för din Volkswagen för produkterna företags-

leasing, förmånsvärde, billån och se hur extrautrustningen påverkar månads-

betalningen. Där hittar du även information om våra övriga finansierings-

produkter.

Din Volkswagen-återförsäljare kan berätta mer om tjänstebilskostnader och 

förmånsvärde beträffande miljöbilar, nedsättning av förmånsvärde, extra-

utrustning samt avdrag om du kör långt i tjänsten.

På volkswagen.se kan du i tre enkla steg dessutom konfigurera och beställa 

ett urval av privatleasing och Business Lease-bilar.

Bygg din bil.

Se månadskostnad 
och bygg din T-Cross

Se månadskostnad 
och bygg din Golf

Se månadskostnad 
och bygg din Golf 

Sportscombi

Se månadskostnad 
och bygg din T-Roc



Se alla modeller och 
bygg din bil på vw.se.
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Se månadskostnad och 
bygg din ID.3

Se månadskostnad och 
bygg din Passat Sports-

combi GTE

Se månadskostnad 
och bygg din ID.4

Se månadskostnad 
och bygg din ID.5
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Volkswagen Serviceavtal.

Din trygghet på vägen – Förlängd Volkswagen Mobilitets Garanti.

Avdragsgill moms – Företag har möjlighet att lyfta momsen på månads-

kostnaden för serviceavtal. 

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din Volkswagen. Kombinera 

Volkswagen Serviceavtal med Volkswagen Försäkring och märkesfinansiering för 

ett attraktivt helhets erbjudande – allt på en faktura och betalning per månad.

Privat – Serviceavtal från endast 179 kr/mån 
Just nu kan du teckna ett serviceavtal som gäller under 36 månader eller  

3 000 mil totalt – det som inträffar först. 

Företag – Serviceavtal från endast 143 kr/mån
Just nu kan du teckna ett serviceavtal som gäller under 36 månader eller  

3  000 mil totalt – det som inträffar först.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering eller besök din närmaste  

Volkswagen återförsäljare för mer information.

Volkswagen Serviceavtal innebär service hos auktoriserad Volkswagen -återförsäljare. Enkel 

kontroll på kostnaderna samtidigt som bilen servas hos auktoriserad Volkswagen -verkstad med 

specialutbildade mekaniker och alla specialverktyg. Fördelar med Volkswagen Serviceavtal:

Fast månadsbetalning – Låg fast månadsbetalning ger enkel kontroll över service kostnaderna för 

din Volkswagen.

Alltid Volkswagen Originaldelar – Din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran och 

servas med Volkswagen Originaldelar.

Volkswagen Originalservice – Med Volkswagen Original service ökar livslängden och andrahands-

värdet på din Volkswagen. 

Service hos auktoriserad Volkswagen-
verkstad till en låg fast månadskostnad.

För privatpersoner
och företag
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För privatpersoner
och företag

Volkswagen Försäkring är skräddarsydd för din Volkswagen.  

Förutom generösa ersättningsnivåer får du alltid trygga 

repara tioner med originaldelar hos auktoriserade Volkswagen-

verkstäder. Självklart också till ett konkurrenskraftigt pris. 

Volkswagen Försäkring är ett bra val både för din bil och din 

säkerhet.

Volkswagen Försäkring.
Med upp till 25 % rabatt på priset, konkurrens-
kraftiga ersättningsnivåer och lägre självrisker.

Upp till 25 % lägre pris när du finansieriar bilen genom 

Volkswagen Financial Services.

En helt ny Volkswagen vid stöld eller totalskada upp 

till två års ålder eller max 4 000 mil.*

Ersättning med 120 % av marknadsvärdet vid total-

skada efter två års ålder eller max 4 000 mil.*

Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts 

av vagnskadegaranti.

Volkswagen Försäkring kan med fördel kombineras 

med märkesfinansiering och Volkswagen Serviceavtal

–  Allt på en faktura och betalning per månad.

För dig som privatleasar
Du privatleasar för att det är enkelt. Välj försäkringen som 

matchar. Vi har tagit fram en försäkring just för dig som privat-

leasar din Volkswagen. Den ger en rad fördelar som gör livet 

enklare, till ett fördelaktigt pris:

20 % lägre pris som dessutom är fast* under hela avtalstiden 

när du privatleasar bilen genom Volkswagen Financial Services.

En likvärdig Volkswagen vid händelse av totalskada.

Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av 

vagnskadegaranti.

Fri lånebil när din bil är skadad
Om du väljer Volkswagen Försäkring ingår det i privat-

leasingavtalet att du får tillgång till en fri lånebil om du inte 

kan använda bilen på grund av en skada. Du behöver alltså inte 

tänka på att teckna någon extra tilläggsförsäkring för det.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering eller besök din  

närmaste Volkswagenåterförsäljare för mer information.

* Priset kan komma att ändras vid flytt och skador samt när vagnskadegarantin utgår.

Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. För fullständiga försäkrings-
villkor se volkswagenbilforsakring.se. Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig trafik kan 
inte försäkras i Volkswagen Försäkring.* Gäller ej vid privatleasing.



Business Lease är ett förmånligt och enkelt bil-

innehav med företagets bilutgifter för finansiering, 

serviceavtal och försäkring samlat på en faktura. 

Attraktivt helhets erbjudande för era tjänstebilar 

till en konkurrenskraftig månadsbetalning.

Volkswagen Företagsleasing – Leasing avgiften 

bokförs som rörelsekostnad och halva momsen 

är avdragsgill. Finansierings formen belastar inte 

företagets övriga säkerheter och det frigör  

likviditet genom att inte använda bolagets pengar. 

Med operationell leasing behöver du inte tänka 

på bilens rest värde. Efter avtalstidens slut lämnar 

du helt enkelt tillbaka bilen till din Volkswagen-

återförsäljare.

Volkswagen Försäkring – Upp till 25% rabatt 

när bilen finansieras med Volkswagen Financial 

Services.

Volkswagen Serviceavtal – Låg fast månads-

betalning ger enkel kontroll över service-

kostnaderna.

Läs mer på volkswagen.se/finansiering eller 

besök din närmaste Volkswagen-återförsäljare 

för mer information.

Business Lease: 36 mån (exkl moms), 1 500 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garan terat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Servi-
ceavtal och Volkswagen Försäkring ingår vid Business Lease. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning. Bilen på bilderna kan vara extra utrustade. Volkswagen Financial Services maj 2022 23

Förmånligt enkelt.
Business Lease.
Ingår alltid:
• Ingen insats, garanterat restvärde
• Serviceavtal och försäkring
• Företagskort
• Allt på en faktura och betalning per månad



Med förbehåll för pris  och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. Volkswagen återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På volkswagen.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsle förbrukning, CO2 och miljöklass. 
Service avtal och Service  och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial  
Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. 

Volkswagen Billån
• Vi erbjuder finansiering med restskuld där bilen fungerar som 

säkerhet. Finansieringen följer bilens värdeminskning vilket ger en 
lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill ränte kostnad i 
deklarationen med 30%.

FÖRETAG Billån är en intressant finansieringsform för företag som 
vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjlighet.

Volkswagen Privatleasing
• Om du vill betala för nyttjandet – ingen insats, inget ägande, 

ingen restvärdesrisk.

• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Volkswagen
återförsäljare.

Volkswagen Choice
• Ett billån med en extra trygghet. När avtalet löper ut garanterar vi 

restvärdet på bilen.

• Om bilens värde är högre än det garanterade restvärdet kan du 
använda dessa pengar till din nästa Volkswagen.

Volkswagen Företagsleasing
• Vi erbjuder företagsleasing med restvärde vilket ger en lägre 

månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare. Bilen 
fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värde
minskning.

• Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen 
är avdragsgill.

• Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 

• Välj mellan både operationell och finansiell leasing.

Volkswagen Serviceavtal
• Enkel kontroll på kostnader för service.

• Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden.

• Din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran och 
servas med Volkswagen Originaldelar.

Volkswagen Försäkring
• Upp till 25% rabatt på Volkswagen Försäkring när du finansierar 

bilen med märkesfinansiering.

• För dig som privatleasar en Volkswagen genom Volkswagen Fi
nancial Services ingår en fri lånebil om du inte kan använda bilen 
på grund av en skada.

• Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagn
skadegaranti. Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har fabriks
monterat originallarm.

Attraktivt helhetserbjudande
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya  
Volkswagen. Kombinera finansieringen med Volkswagen Försäkring 
och Volkswagen Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande.  
Allt på en faktura och betalning per månad.

Volkswagen biladministration 
• Business Lease – Förmånligt och enkelt bilinnehav.

• Fleet Support – Maximal kontroll och minimal administration. 

Personalbil
• Kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom  

ett löneavdrag.

• Du som förare  får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats 
och behöver inte fundera över restvärdet.

Tjänstebil
• Väljer du en Volkswagen tjänstebil får du en bränslesnål bil med 

mycket körglädje, ett bra andrahandsvärde, tekniska innovationer, 
säkerhet och en hög utrustningsnivå.

Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje
Telefon: 08553 868 70 
kundservice.privat@vwfs.se 
kundservice.foretag@vwfs.se
www.volkswagen.se

Volkswagen Försäkring
106 80 Stockholm
Tel. 0770  110 140
kundservice@volkswagenbilforsakring.se 
skadeservice@volkswagenbilforsakring.se 
www.volkswagenbilforsakring.se

Volkswagen Financial Services.




