
Din bästa 
bilaffär 
börjar här



Varför välja leasing?
Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa  
en personbil eller transportbil utan att binda kapital.

Fördelar med leasing
• Leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga  

den dras som en kostnad och de flesta företag 
får också lyfta halva momsen på hyran.

• Ni behöver inte använda banksäkerheter  
och ert företag låser därmed inte upp ert  
kreditutrymme.

• Den leasade bilen utgör säkerheten  
för finansieringen.

• Leasingtiden är vanligen 24–48 månader  
och kostnaden sprids därmed ut över  
hela leasingperioden.

• Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir 
enkel då ni i förväg känner till leasingavgiften.

Stafflad leasing
Varierad leasingavgift, i dagligt tal kallad stafflad  
leasing, innebär att leasingavgiften är varierad  
över leasingperioden.

Stafflad leasing har flera fördelar
• Avskrivningen på bilen följer marknadsvärdet,  

vilket underlättar bilbyte under leasingperioden.
• Bättre likviditet, binder inte ert företags pengar.



Kontakta oss först!
Genom Wasa Kredit erbjuds ni billeasing snabbt,
enkelt, personligt och anpassat efter era behov.

Vi erbjuder

• Egen kontaktperson
• Rådgivning vid upphandling av bil
• Möjlighet att använda våra inköpskanaler
• Biladministration
• Serviceavtal
• Rabatt på bränsle och däck
• Hjälp med att byta och avyttra bilen

Egen kontaktperson
Genom oss får ni alltid en egen kontaktperson 
som tillsammans med er tar fram ett förslag på 
den bil som ska finansieras. Ta därför kontakt 
med oss redan innan ni kontaktar er bilförsäljare 
för att få ett anpassat förslag.

Rådgivning
Det som skiljer Wasa Kredit från många andra  
finansbolag är fokuset på att ni som kund blir  
insatta i och förstår vad olika upplägg kan ge  
för just er och ert företag. Genom Wasa Kredit  
hjälper vi er gärna med en helhetslösning  
oavsett bilmodell och leverantör och ni kan få 
allt på en samlad faktura. Ni får också tillgång  
till fri rådgivning för samtliga bilar ni har i ert  
företag. Genom att finansiera er bil hos  
Wasa Kredit får ni fullständig flexibilitet.

Möjlighet att använda våra inköpskanaler
Wasa Kredit samarbetar med bilbranschen  
och därför kan vi erbjuda finansiering av alla  

bilmärken för både person- och transportbilar. 
Ni får dra nytta av våra inköpskanaler med  
förmånliga villkor.

Biladministration
Vi erbjuder en modern lösning för att ni på ett 
enkelt sätt ska få överblick och kontroll på  
administrationen runt er vagnpark.

Serviceavtal
Genom vårt avtal med en av Sveriges största 
fristående verkstadskedjor kan vi erbjuda er  
bra villkor för service och reparation.

Rabatt på bränsle och däck
När ni leasar er bil genom Wasa Kredit erbjuds ni 
även förmånliga rabatter på bränsle och däck.

Byt bil när som helst
För många kunder brukar byte av bil under  
löptiden vara svårt att genomföra men  
leasingavtal genom Wasa Kredit innebär att  
bytet kan göras när som helst. Ni kan få hjälp  
vid försäljningen av inbytet. Det eventuella  
överskott som utfaller vid försäljning tillfaller 
naturligtvis er som kund.

Avyttring av bil
Avyttring av den nuvarande bilen är en viktig del  
i affären. Wasa Kredit erbjuder gärna er som kund 
hjälp med försäljning/trading av bilen. 



Wasa Kredit AB
Box 6740, 113 85 Stockholm. Besöksadress: Tegeluddsvägen 11–13. Tel växel  08-635 38 00

Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder leasing, hyra  
och avbetalning till företag samt avbetalning, lån och kontokortskrediter till privatpersoner.

Det här är vi

wasakredit.se
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Göteborg

Jenny Aminoff
jenny.aminoff@wasakredit.se
031-771 98 89

Johan Bromander
johan.bromander@wasakredit.se
031-771 98 96

Martin Carlin
martin.carlin@wasakredit.se
031-771 98 91

Malmö

Göran Kjellberg
goran.kjellberg@wasakredit.se
040-664 28 83

Enrico Rigo
enrico.rigo@wasakredit.se
040-664 28 81

Martin Wallin
martin.wallin@wasakredit.se
040-664 28 82

Stockholm

Mikael Gustafsson
mikael.gustafsson@wasakredit.se
08-635 38 72

Christian Hansen
christian.hansen@wasakredit.se
08-635 38 86

Petter Jancke
petter.jancke@wasakredit.se
08-635 37 86

Sofia Kjellström-Jansson
sofia.kjellstrom-jansson@wasakredit.se
08-635 39 49

Carl-Magnus Nilsson
carl-magnus.nilsson@wasakredit.se
08-635 38 66


