Gebyrliste
Denne oversigt viser de til enhver tid gældende gebyrer hos NF Fleet.
Alle priser er ekskl. moms.
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VED INDGÅELSE AF KONTRAKT
Bilbestilling ved en ServiceLink-forhandler der ikke er anvist af NF Fleet

3.500 kr.

Etableringsomkostning pr. leasingkontrakt

3.500 kr.

Forsikringsadministrationsgebyr, kontraktstart

850 kr.

VED BESTÅENDE KONTRAKT
Manglende PBS-tilmelding, pr. faktura

40 kr.

Faktura på papir ved manglende tilmelding til faktura via mail/pdf, pr. faktura

40 kr.

Indhentning af ny registreringsattest, ændre nummerplade, træk, op-nedvejning af køretøjer
(derudover opkræves de faktiske omkostninger til SKAT)

Indhentning af 3. nummerplade (derudover opkræves de faktiske omkostninger til SKAT)
Debitorskifte
Kilometerændring af kontrakt
Forlængelse af eksisterende leasingkontrakt

300 kr.
150 kr.
2.500 kr.
500 kr.
1.000 kr.

Afbrydelsesomkostning, pr. resterende måned af kontraktperioden

500 kr.

Tilbud på kontraktafbrydelse (ved mere end ét tilbud inden for 12 mdr.)

2.000 kr.

Flytning af vinter-/sommerdæk (ekskl. eventuelle faktiske flytteomkostninger)

1.000 kr.

Administrationsaftale for egne biler pr. måned, pr. kontrakt

125 kr.

Håndtering af skadesfakturaer vedr. skader der fejlagtigt er anmeldt til NF Fleet og ikke til eget
forsikringsselskab eller hvor NF Fleet varetager skadeshåndtering ved selvforsikring

650 kr.

VED UDLØB AF KONTRAKT
Mislighold ved ikke-overholdte serviceintervaller - dog kun én fakturering pr. kontrakt
Mislighold ved manglende serviceeftersyn - dog maks. to faktureringer pr. kontrakt

(såfremt et foreskrevet serviceeftersyn ikke foretages, men først foretages ved næste foreskrevne interval)

Ulovlige konstruktionsændringer (plus faktisk udbedringsomkostning)
Ved manglende effekter ifm. returnering af bil opkræves et gebyr (jf. s. 2)
samt administrationsomkostning
Ved returnering af bil efter ordinært kontraktudløb opkræves de faktiske leasingomkostninger
samt afgift pr. måned

2.500 kr.
5.000 kr.
2.500 kr.
900 kr.
2.000 kr.
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ØVRIGE GEBYRER
Timepris ved ekstraordinære serviceydelser

850 kr.

* Manglende registreringsattest (100 kr. for attest og 300 kr. i gebyr)

400 kr.

* Manglende ekstranøgle

2.000 kr.

* Manglende servicebog

750 kr.

* Manglende instruktionsbog

500 kr.

* Manglende afmontering af logo:
• Små logoer

600 kr.

• Store logoer

1.500 kr.

• Fuld folie

3.500 kr.

* Manglende aftageligt træk
* Mangel på andet ekstraudstyr

2.000 kr.
Manuel prissætning

Rygerbil + evt. skadede beklædninger

2.500 kr.

Hundehår + evt. skadede beklædninger

2.500 kr.

Manglende vask ved check-in
Manglende rensning af sæder (store pletter)
Manglende vask og støvsugning
Ekstremt beskidt
Rentesats 2 % pr. påbegyndt måned hvis betalingsfristen overskrides

Har du brug for hjælp eller vejledning?
Kontakt os på +45 88 44 40 00

250 kr.
1.195 kr.
595 kr.
Manuel prissætning

