Vi finansierar alla bilmärken och modeller,
ring så berättar vi mer! 08714 05 35
Bli en vinnare på effekten av BonusMalus,
gör ett klipp, spara pengar, dubbelt!
Läs mer längre ner!
Sveriges hetaste leasingbilar
Källa:Vroom

Leasingförslag Volvo V90
2 698 kr

Leasingförslag Volvo XC60
3 106 kr

Leasingförslag Volkswagen Passat
2 290 kr
Sveriges hetaste transportbilar
Källa:Vroom

Leasingförslag Volkswagen Caddy
1 687 kr

Leasingförslag Volkswagen Transporter
3 136 kr

Leasingförslag Ford Connect
1 788 kr
Tipsa en Vän!
Var smart, gör ett klipp med vår hjälp!
Genom våra förmånliga inköpsavtal får vi tillgång till lagerbilar med särskilt
låga priser. Det ger dig ännu lägre leasinghyra. Dessutom gäller den gamla.
lägre fordonsbeskattningen.
Hör med oss, vi hjälper dig att hitta rätt bil!

Tipsa en Vän!
Fordonsbeskattningen från 1:a juli 2018
("BonusMalus" är latin för "GodDålig")

Bonus:
Bonusen är max 60 000 kr
Bonusen är linjär från 060 g/km CO2
Bonusen för en bil med 60 g/km blir 10 000 kr
Gasbilar får en bonus på 10 000 kr
Bonusen ersätter supermiljöbilspremien
Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas
Bonus får vara max 25% av bilpriset
Bonusen betalas ut efter sex månader
Källa:Bilsweden

Jag vill veta mer, ring mig!
Malus:
Brytpunkten sänks från 111 g/km till 95 g/km

Koldioxidbeloppet är 82 kr/g över 95 g/km
Koldioxidbeloppet är 107 kr/g över 140 g/km
Grundbelopp för alla bilar är 360 kr
Miljötillägg på 250 kr för dieselbilar
E85 och gasfordon får oförändrad skatt
Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på 13,52 kr x
antalet gram CO2 per km
Källa:Bilsweden

Några av våra styrkor som ger dig lägre kostnader
och mer tid över vid samarbete med oss:
•
•
•
•
•
•
•

Ingen straffavgift vid förtidslösen Du får full handlingsfrihet!
Personlig kontakt genom hela kedjan Du når oss när du vill!
Hjälp med avyttring av inbytesbilen MInimera din leasingkostnad!
Inga uppläggnings eller aviavgifter Inga smygavgifter tillkommer!
Skräddarsydda, användaranpassade lösningar Betala inte i onödan!
Förmånlig bilförsäkring genom Trygg Hansa Spar pengar!
Samma inköpsvillkor som stora företag har oavsett antal  Spar pengar!

Vi har hjälpt våra kunder finansiera bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoda Kodiaq
VW Sharan
Kia Stinger
VW Amarok
Ford Kuga
Volvo V60 D4
BMW i3 S
Ford Custom
Volvo XC60 T8 Hybrid
VW Tiguan GT 2,0 TSI 180
Ford Connect
BMW X6 40d
M.fl.

Kontakta alltid oss först, det lönar sig!
SamWest Leasing Det smidiga alternativet!
info@samwest.se 08714 05 35 Besök vår hemsida
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

SamWest Leasing
Vi har sedan 1982 arbetat med nyckelbegreppen Kunskap
och Flexibilitet. Kunskap om bilmarknaden, finansiering och
flexibilitet när det gäller upplägg av avtal.
Vi har bilar och finansiering som huvudintresse och
engagerar oss personligen i varje kund. Ett intresse och
engagemang som kommer dig tillgodo.

Vi finansierar alla bilmärken och modeller, ring så berättar vi mer! 08714 05 35
Klicka här för att avregistrera din adress

Bilder från volvocars.se, volkswagen.se och ford.se Alla leasingpriser är
frånpriser per månad exkl moms. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. M e d
reservation för slutförsäljning.

