
FÖRMÅNLIGT OCH 
ENKELT BILINNEHAV  

FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG
TECHNOLOGY TO ENJOY

Finansiering. Försäkring. Mobilitet.



ALLA BILAR 
FINANSIERAS
Det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar bostaden för att kunna betala bilen ”kontant”.  

Andra har tillgångar eller sparande som realiseras.  Finansieringen av din SEAT är en viktig del av ditt bilköp 

och våra finansieringsformer är en del av erbjudandet från SEAT. Vi finns hos SEAT-återförsäljaren där säljaren 

är vårt ombud och återförsäljaren vår samarbetspartner. Det innebär en enkel hantering där du får tips om 

den finansieringsform som passar dig bäst med en god kännedom om bilens framtida värde. Säkerheten för 

lånet finns i bilen och kreditbeskedet får du oftast direkt av din säljare. Du behöver alltså inte ”vänta på 

besked” eller kontakta andra lånegivare.

ANPASSADE FINANSIERINGSLÖSNINGAR

SEAT Financial Services erbjuder en rad finansieringslösningar både till privatpersoner och företag.

Målet med vår finansiering är att erbjuda en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal  

och försäkring så att du får ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura.





FINANSIERING
SEAT BILLÅN

✔ PRIVAT ✔ FÖRETAG

Vårt vanligaste lån är anpassat för dig och har flera individuella valmöjligheter. Välj fast eller rörlig ränta, 

kontraktstid och om ditt billån ska vara med eller utan restskuld. Privatperson är den vanligaste lån-

tagaren, men även företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivningsmöjligheter väljer denna  

finansieringsform.

Kontantinsats: Lägst 20% för privatperson beräknad på bilens pris inklusive extrautrustning, minus  

eventuell rabatt. Inget formellt krav på kontantinsats för företag.  

Månadsbetalning: Består av amortering och ränta över en period mellan 12–84 månader.

Restskuld: Din SEAT har ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns det möjlig-

het att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader. Restskuldens storlek i kontraktet påverkas av: 

användningsområde, beräknad körsträcka, kontraktstid, bilmodell och förväntat framtida värde.

Din säljare hjälper dig med en beräkning av en restskuld som hamnar på en realistisk nivå.

Efter kontraktstidens slut kan du välja att byta till en ny SEAT, förlänga ditt billån eller betala din rest-

skuld. Eventuellt överskott mellan marknadsvärdet och din restskuld vid kontraktstidens slut tillfaller 

dig, ett värde du kan använda som kontantinsats i nästa bilaffär.

SEAT LÅNESKYDD

✔ PRIVAT ✔ ENSKILD NÄRINGSIDKARE

Du kan även utrusta ditt låneavtal med ett låneskydd. Ett bra sätt att skydda återbetalningen av ditt billån 

och bilförsäkring om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Låneskydd ger en extra trygghet vid till  

exempel: arbetslöshet, sjukdom och olycksfall.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader för billån. Vår rörliga ränta är baserad på VWFS 

basränta. Räntan justeras varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella ränte-

sänkningar. Motsvarande gäller även vid höjning av räntan. Fast ränta sätts på leveransdagen och följer 

kontraktet upp till 60 månader. Den ränta du betalar är avdragsgill med för närvarande 30% i din dekla-

ration. Vi skickar kontrolluppgift till dig med lån i god tid innan deklarationstillfället.

SEAT PRIVATLEASING

✔ PRIVAT

Om du vill betala för nyttjandet av bilen, att äga bilen är inte lika viktigt. Du slipper till exempel att sälja 

bilen efter avtalstiden, för den bärande tanken med privatleasing är bekvämlighet. Du bestämmer tid, 

avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad.

•  Särskild leasingavgift: Det finns inget formellt krav på särskild leasingavgift (handpenning).

•  Leasingavgift per månad: Du betalar en leasingavgift för nyttjandet baserad på hur bilen används, 

planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell. Avtalstiden är ofta 24–36 månader men det finns även 

möjlighet till längre avtalstid.

•  Restvärde: Inget ägande eller restvärdesrisk. Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din  

SEAT-återförsäljare.

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen och övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil 

än ingånget avtal. Alltså är avtalstid och körsträcka viktigt att tänka på. SEAT Privatleasing kan med för-

del kombineras med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal – allt på en faktura och betalning per månad.

Skötselguide/Normalt slitage

Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som anses som normalt slitage på: 

 seat.se/normaltslitage.



SEAT FÖRETAGSLEASING

✔ FÖRETAG

Företagsleasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar. 

Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill (personbilar), dels för att före-

tagsleasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. 

Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Det belastar inte heller företagets övriga säkerhe-

ter som kan behövas för att få krediter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets peng-

ar. Behåll företagets soliditet och likviditet och ha en modernare vagnpark som kräver mindre repara-

tioner och framförallt är skonsammare mot miljön. Kombinera med fördel vår finansiering med 

försäkring och serviceavtal. Allt på samma faktura, specificerat var för sig.

Särskild leasingavgift: inget krav, men de flesta företagskunder väljer att betala en särskild  

leasingavgift vid leverans av bilen.

Leasingavgift per månad: vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalnings-

plan över en period mellan 12–60 månader.

Restvärde: din SEAT har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet 

påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde.

Din säljare hjälper gärna till så du hamnar på en realistisk nivå.

Välj mellan:

•  Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken 

förknippad med leasingobjektet, dvs bilens restvärde.

•  Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med 

ägandet av leasingobjektet, dvs bilens restvärde.

Fast eller rörlig ränta. Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal upp till 60 månader och vår rörliga ränta 

baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att  

du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av 

räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet upp till 60 månader.

SEAT LEASINGSKYDD 

✔ PRIVAT ✔ FÖRETAG

Du kan även utrusta ditt leasingavtal med ett leasingskydd. Ett bra sätt att skydda återbetalningen av 

ditt leasingavtal och bilförsäkring om din betalningsförmåga skulle bli nedsatt. Leasingskydd ger en  

extra trygghet vid till exempel: arbetslöshet, sjukdom och olycksfall.

Försäkringsgivare för Lån- och Leasingskydd är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB.





BYGG DIN BIL PÅ SEAT.SE
I bygg din bil på seat.se kan du enkelt se vad din önskade SEAT-modell kostar. I bilkonfiguratorn kan  

du bygga din SEAT och se hur månadskostnaden för billån, företagsleasing och förmånsvärde påverkas  

utifrån dem val du gör. Du ser även vad tillvalen kostar per månad för vald finansieringsform.  

Där finns också information om våra övriga finansieringsprodukter.

KAMPANJ
ERBJUDANDEN! 

För aktuella kampanj- 
och privatleasing-

erbjudanden besök 
seat.se



SEAT TRYGGHET
BILINNEHAV UTAN ÖVERRASKNINGAR

✔ PRIVAT ✔ FÖRETAG

Vi på SEAT vill att ditt bilinnehav ska vara enkelt och därför har vi tagit fram  

SEAT Trygghet.

SEAT Trygghet ingår när du väljer att finansiera din bil med SEAT FINANCIAL SERVICES 

och ger dig 3 års fri service, nybilsgaranti och assistans. Du behöver inte oroa dig för 

plötsliga servicekostnader, i paketet ingår fri service i 3 år/4500 mil*, dessutom 

innebär valet av SEAT hög kvalité därför ger vi nybilsgaranti till 3 år/9000 mil*.

Skulle olyckan vara framme erbjuder vi assistans i upp till 3 år, var som helst inom  

EU och angränsande länder. Väljer du SEAT får du helt enkelt ett generöst erbjudande 

som ger dig ett tryggt bilinnehav utan oförutsedda kostnader – allt tydligt specificerat 

på en faktura med betalning per månad.

Totalt ger SEAT Trygghetspakets med utökade service/garantier dig ett värde från  

ca 8.700 sek (beroende på modellval)  och du kan istället koncentrera dig på att  

njuta av ditt bilinnehav!

* Det som infaller först.





SERVICEAVTAL
✔ PRIVAT ✔ FÖRETAG

EN VÄLMÅENDE BIL KOSTAR MINDRE

Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för 

kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning av din bilekonomi. Service-

avtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll: Serviceavtal respektive Service- och underhållsavtal.

SEAT SERVICEAVTAL GER DIG MÅNGA FÖRDELAR:  

• Kontroll på kostnader för service.

• SEAT Originaldelar.

• Auktoriserad SEAT-verkstad, med specialutbildade mekaniker och alla specialverktyg.

• Ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

• Din bil uppdateras alltid med den senaste programvaran.

• Samfakturering med SEAT Billån/Leasing och SEAT Försäkring.

• Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden.

• Företag har möjlighet att lyfta momsen på månadskostnaden för serviceavtal.

ÖKA LIVSLÄNGDEN OCH ANDRAHANDSVÄRDET PÅ DIN BIL

Med vårt serviceavtal repareras din SEAT alltid med SEAT Originaldelar. Du får garantier på originaldelarna och på 

utfört arbete. En SEAT med fullständig verkstadshistorik och med SEAT stämplat i serviceboken ökar andrahands-

värdet när det är dags att byta bil.

SEAT SERVICE® MOBILITY

SEAT Service® Mobility är kärnan i vår märkesservice. Från det ögonblick då du köper din nya SEAT får du med den 

exklusiva tjänsten med vägassistans i upp till 5 år, var som helst inom EU och angränsande länder. De två första 

åren efter köpet täcks förstås automatiskt. SEAT Service® Mobility-programmet garanterar snabb och effektiv 

assistans om det blir fel på bilen, bränslet tar slut eller en olycka eller bilstöld inträffar. Du har det  tillgängligt 

dygnet runt, 7 dagar i veckan bara ett telefonsamtal bort. Vare sig du behöver en lånebil, transport för dig och 

dina passagerare eller övernattning – strävar vi alltid efter att hitta den lösning som är bäst just för dig.



FÖLJANDE OMFATTAS INTE AV SERVICEAVTALET:

Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda, täcks 

normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions och 

karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, 

vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och 

startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som 

beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.

* Det som infaller först.

VAD KOSTAR SEAT SERVICEAVTAL?

Kostnaden för SEAT Serviceavtal påverkas av: vilken SEAT-modell du väljer, vilken körsträcka du har per 

år och var du har din närmaste SEAT-återförsäljare. Prata med din försäljare om pris för den SEAT-modell 

som du är intresserad av.

TVÅ NIVÅER – VAD INGÅR?

•  SEAT Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan SEAT utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten 

vid planerade intervaller enligt serviceplan, till exempel byte av tändstift, bränslefilter, luftfilter och 

bromsvätska. Vid behov, och endast vid servicetillfället ingår: glödlampor (ej Xenon/LED), oljor, 

spolarvätska, säkringar, och torkarblad.

•  SEAT Service- och underhållsavtal: Samma innehåll som SEAT Serviceavtal, men också följande när 

det är dags att byta: avgasrör och ljuddämpare, bromsbackar, bromsbelägg, bromsskivor, drivaxelda-

masker, drivknutar, fjädrar (ej luftfjädring), glödlampor (ej Xenon/LED), hjullager, kopplingslamell och 

tryckplatta, länkarmar, startbatteri, styrlänk, stötdämpare, och urkopplingslager.

Tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämnaservice, lånebil vid verkstadsbesök,  

rekonditionering och tvätt.

SEAT TRYGGHET

Vi på SEAT vill att ditt bilinnehav ska vara enkelt och därför har vi tagit fram SEAT Trygghet.

SEAT Trygghet ingår när du väljer att finansiera din bil med SEAT FINANCIAL SERVICES och ger dig  

3 års fri service, nybilsgaranti och assistans. Du behöver inte oroa dig för plötsliga servicekostnader,  

i paketet ingår fri service i 3 år/4500 mil*, dessutom innebär valet av SEAT hög kvalité därför ger vi 

nybilsgaranti till 3 år/9000 mil*.



SEAT Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT Försäkring  

är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor finns på seatbilforsakring.se  

Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig trafik kan inte försäkras i SEAT Försäkring.

FÖRSÄKRING
✔ PRIVAT ✔ FÖRETAG

SEAT Försäkring är skräddarsydd för din SEAT. Förutom generösa ersättningsnivåer får du alltid trygga reparationer med 

originaldelar hos auktoriserade SEAT verkstäder. Självklart också till ett konkurrenskraftigt pris. SEAT Försäkring är ett bra 

val både för din bil och din säkerhet. 

VAD INGÅR I SEAT FÖRSÄKRING? 

• En helt ny SEAT om din gamla  blir obrukbar på grund av skada eller 120% av marknadsvärdet, dvs  mer än bilen är värd.

• 3.000 kr rabatt på självrisken vid skada som ersätts av vagnskadegaranti.

• Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har fabriksmonterat originallarm.

• Maskinskadeförsäkring som gäller länge – 8 år eller upp till 15.000 mil.

• Ersättning utan maxgräns för däck, fälgar och fabriksmonterad elektronisk utrustning.

• Trygg reparation med kvalitet, alltid med originaldelar och utförda av auktoriserade verkstäder.

• Snabb och smidig skadehantering –  dygnet runt, året om. 

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE

När du finansierar bilen genom SEAT Financial Services kan du samtidigt teckna SEAT Försäkring med följande fördelar:

• 25% rabatt på SEAT Försäkring.

• Finansiering, serviceavtal och försäkring – allt på en faktura.

KOMPLETTERA MED HYRBILSFÖRSÄKRING

Välj tilläggsförsäkring Hyrbil, så får du 75 % av hyrbilskostnaden betald i upp till 60 dagar när din SEAT repareras.





SEAT KORTET VISA
Marknadens bästa bilkort 
blir nu ännu bättre.
✔ PRIVAT

För privatpersoner erbjuder vi  det kostnadsfria SEAT kortet  Visa. Kortet  är speciellt framtaget för dig 

och din SEAT. Du får unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt.

DELA UPP BETALNINGEN PÅ 12 MÅNADER UTAN RÄNTA ELLER AVGIFTER

När du ska lämna din bil på service, underhåll eller köpa tillbehör är det smart att betala med SEAT 

kortet Visa. Lika smart är att dela upp självrisken vid ett försäkringsärende. Alla köp över 500 kr  

delas nämligen automatiskt upp på 12 månader. Du betalar ingen ränta eller extra avgift.

ALLTID MINST 1% DRIVMEDELSRABATT

SEAT kortet Visa fungerar på alla bensinstationer. Du får alltid 1% rabatt på drivmedel, oavsett var  

du tankar. Dessutom får du ytterligare 15 öre/liter i rabatt på Preems bemannade stationer.

RESEFÖRSÄKRING

När du betalar din resa med SEAT kortet Visa ingår en reseförsäkring utan kostnad.

INGEN ÅRSAVGIFT

Med SEAT kortet Visa får du ett kort som du kan använda i butiker, restauranger och uttagsautomater 

över hela världen. Helt utan årsavgift.

Ansök direkt i mobilen på seatkortet.se

*  Precis som för alla andra kortköp är det viktigt att känna till att SEAT kortet Visa har en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. 

Om du väljer att delbetala köp utanför din SEAT-återförsäljare tillkommer 15,85% i rörlig ränta och en aviavgift på 25 kr, 

vilket ger en effektiv ränta på 19,75% vid en skuld på 10.000 kr i 12 månader (feb 2017).







SEAT BUSINESS  
ALL INCLUSIVE
En välpaketerad lösning.
Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SEAT. Business All Inclusive är ett 

erbjudande till företag med 1–10 bilar *, där vi samlar: finansiering, service- och underhåll, försäkring, 

drivmedel, däck, tvätt och parkeringsavgifter i ett paket. Alla kostnader är uppdelade och ditt företag 

får en samlingsfaktura. Uppdelningen gör att ditt företag enkelt kan följa varje enskilt fordon samt att 

det blir lätt att kontera med kostnadsspecifika poster. Ditt företag får ett lätthanterat bilinnehav och 

mer tid att ägna åt företagets affärer. Enkelt för dig.

HELA BILÄGANDET I ETT PAKET

• SEAT Leasing 

• SEAT Försäkring

• SEAT Serviceavtal

• Drivmedel

• Parkering

• Biltvätt

Enkel kontroll över dina bilkostnader 
– Allt på en faktura
HANTERING OCH FAKTURERING

Vi samlar dina bilkostnader på en faktura. Det blir lätt att följa fordonens kostnader, ditt företag får mindre 

pappershögar och enklare administration. På fakturan framgår klart och tydligt de olika kostnaderna: 

leasing, service- och underhåll, försäkring och drivmedel (med redovisad företagsrabatt som tillgodoräk-

nas på fakturan). Fakturan blir tydlig, lätt att hantera och kontera med kostnadsspecificerade poster.

* Gäller alla personbilsregistrerade fordon från SEAT (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik).



SEAT PERSONALBIL
Ge din personal något fint.
Personalbil är en förmånsbil som ditt företag kan erbjuda till dig som anställd, en kostnadsneutral 

personal förmån som kan finansieras genom att du betalar alla bilrelaterade kostnader* med ett  

löneavdrag. Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell som gör att du får lägre bilkostna-

der, slipper betala kontantinsats och inte behöver fundera över det framtida värdet när det är dags 

att byta bil. Gynnsamma momseffekter och regler för sociala avgifter när bilen finansieras med  

löneavdrag, ger tillsammans med möjligheten att nyttja företagets inköpsavtal en lägre bilkostnad. 

Jämfört med att äga en SEAT privat blir kostnaden cirka 1.500–2.000 kr/mån lägre för en SEAT i  

prisklassen 250.000–300.000 kr. Personalbil är kostnadsneutralt för företaget och fördelaktigt  

för dig som anställd. Vad mer kan man önska?

LÖNEAVDRAGET INNEHÅLLER:

• Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)

• Skatt på bilförmån

• Sociala avgifter på bilens förmånsvärde

• Serviceavtal

• Fordonsskatt

• Försäkring

FÖRDELAR BÅDE FÖR ANSTÄLLD OCH FÖRETAG

Personalbil är en fördelaktig löneförmån eftersom du som anställd får åka i en ny SEAT med modern 

teknik, säkerhet och sportighet. Vi gör det enkelt för ditt företag att erbjuda personalbil till dig.  

Vi tar fram individuella offerter som redovisar bruttolöneavdrag och den totala nettokostnaden med 

hänsyn taget till din tjänstekörning. Självklart erbjuder vi också hantering, finansiering och adminis-

tration för företagets alla bilrelaterade kostnader.



Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på storleken på SKV-nybilspris* för den SEAT-modell 

som du väljer. Nybilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din SEAT under hela innehavs-

tiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du kör, eventuell reduktion och avdrag för resor 

till och från jobbet. Den här sidan tar upp saker som är bra att känna till och tänka på när du räknar ut 

ditt förmånsvärde.

FÖRMÅNSVÄRDET BASERAS PÅ:

• 31,7% av prisbasbeloppet, för 2017 är prisbasbeloppet 44.800 kr.

• 75% av Statslåneräntan, för 2017 0,50% multiplicerat med bilens pris enligt Skatteverkets prislista.

• 9% av bilens pris enligt SKV:s prislista, upp till 7,5 prisbasbelopp.

• 20% av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 prisbasbelopp.

MILJÖBILAR

För så kallade miljöbilar finns regler om nedsättning av förmånsvärdet, eftersom miljöbilar i allmänhet 

är dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet 

ändå i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Du slipper fordonsskatt 

upp till fem år för Transportstyrelsens miljöklassade fordon. Mer information om vilka SEAT modeller 

som är miljöbilsklassade finns att läsa på seat.se samt skatteverkets hemsida.

NEDSÄTTNING AV FÖRMÅNSVÄRDET

El- och laddhybrider, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en jämförbar 

bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, max 10.000 kr från och med 

inkomstår 2017. Detta gäller endast om bilen har ett nybilspris som är högre än närmast jämförbara bil.

EXTRAUTRUSTNING

Kostnaderna för all fabriksmonterad extrautrustning och lokalt monterade tillbehör (inklusive arbets-

kostnad) ska läggas till SKV:s nybilspris. Sedvanliga rabatter avseende anskaffningsutgiften för extrau-

trustning får beaktas om rabatterna ligger på en rimlig nivå. Detta är det totalpris som sedan ligger till 

grund för beräkning av förmånsvärdet.

AVDRAG OM DU KÖR LÅNGT

Arbetsgivaren får reducera förmånsvärdet till 75% av det totala förmånsvärdet om tjänstekörningen 

uppgår till minst 3.000 mil år.

DRIVMEDELSKOSTNADEN

Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning. Drivmedlet ingår inte i bilens förmåns-

värde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen kompensera drivmedels-

kostnaden vid tjänsteresor eller ge drivmedlet som löneförmån.

*Inklusive extrautrustning

SÅ BERÄKNAS DITT FÖRMÅNSVÄRDE
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SEAT Financial Services
151 88 Södertälje
Tel. 08-553 869 65
marknad@vwfs.se
www.seat.se

SEAT Försäkring
106 80 Stockholm
Tel. 0770-110 220
kundservice@seatbilforsakring.se
skadeservice@seatbilforsakring.se
www.seatbilforsakring.se

Under det gemensamma varumärket SEAT Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB 
och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag till Europas 
ledande fordonsfinansiär Volkswagen Financial Services AG. SEAT Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). 
Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB.  
Fullständiga försäkringsvillkor finns på seatbilforsakring.se.

VARFÖR SEAT FINANCIAL SERVICES
Med en oslagbar kombination av bil, finansiering, serviceavtal och rabatterad försäkring kan  

du få ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura.

SEAT BILLÅN

•  Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månadsbetalningarna följer bilens värdeminskning, vilket  

både ger trygghet och gör att du kan byta till ny bil oftare.

•  Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att SEAT har ett bra marknadsvärde även efter  

kontraktstidens slut.

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

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

avskrivningsmöjlighet.

SEAT PRIVATLEASING

•  Om du vill betala för nyttjandet – ingen särskild leasingavgift (handpenning), inget ägande, ingen  

restvärdesrisk, du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen.

SEAT FÖRETAGSLEASING

•  Ditt företag kan på leasingavgiften oftast dra av hälften av momsen för personbilar.

•  Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Belastar inte företagets övriga  

säkerheter som kan behövas för att få krediter och det frigör likviditet. 

•  Välj mellan finansiell eller operationell leasing. Vid finansiell leasing bär ditt företag förmånen/risken 

förknippad med bilens restvärde. Väljer du operationell leasing bär istället leasegivaren/återförsäljaren 

den ekonomiska risken.

•  Vi erbjuder leasingavtal över en period på mellan 12–60 månader med fast- eller rörlig ränta.

SEAT SERVICEAVTAL

•  Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden. Kontroll på kostnader för service.

•  SEAT Originaldelar och auktoriserad SEAT-verkstad med specialutbildade mekaniker och alltid de  

senaste tekniska uppdateringarna för din bil.

•  SEAT Originalservice ökar livslängen och andrahandsvärdet på din bil.

•  Företag har möjlighet att lyfta momsen på månadskostnaden för serviceavtal.

SEAT FÖRSÄKRING

• 25% rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med SEAT Financial Services.

•  En helt ny SEAT om din gamla blir obrukbar på grund av skada eller 120% av marknadsvärdet, dvs mer  

än bilen är värd.

•  3.000 kr  rabatt på självrisken vid skada som ersätts av vagnskadegaranti. Ingen självrisk vid stöld i  

bilen  om den har fabriksmonterat originallarm.

•  Maskinskadeförsäkring som gäller länge – 8 år eller upp till 15.000 mil.

•  Trygg reparation med kvalitet, alltid med originaldelar och utförda av auktoriserade verkstäder.

SEAT TRYGGHET

•  Finansiera din nya SEAT genom SEAT Financial Services och få fri service i 3 år/4.500 mil samt  

förlängd nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil.

Med förbehåll för pris- och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. SEAT-återförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På seat.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsleförbrukning,  
CO² och miljöklass. Serviceavtal och Service- och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.


