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Privatleasing har blivit allt mer populär under senare år och 2017 beräknar vi att 45 000 privatleasade
bilar kommer att levereras. Redan idag rullar det över 100 000 privatleasade bilar på våra vägar.
MRF har nu tagit fram en bred informationsbroschyr riktad till konsumenten, där vi ger en tydligare
information om privatleasingen än vad som hitintills funnits. Den är till för de kunder som funderar på
att skaffa en privatleasad bil eller precis har gjort det.
I MRF:s broschyr ”Privatleasing – att tänka på när du leasar bil” beskrivs bland annat vad kunden
ansvarar för, villkor i leasingavtalet som är viktiga att känna till och återlämnandet.
Andra halvan av broschyren innehåller exempel med bilder på vad som är normalt och onormalt
slitage efter den vanligaste innehavstiden tre år och 4 500 mil.
•

Under arbetet med broschyren har samtliga finansbolag som representerar nybilsmärken, och
även Bil Sweden, deltagit på olika sätt. Därigenom har vi kunnat få fram en mycket bra och tydlig
branschbroschyr, säger Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF.
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•

Eftersom privatleasing fortfarande är nytt för många och samtidigt har blivit en så populär
innehavsform av bil, så har vi sett behovet av att ge kunderna en bredare information än vad
som hitintills funnits på marknaden, fortsätter Johan.

Broschyren kommer att finnas tillgänglig hos MRF:s återförsäljare inom kort och kan även läsas på
MRF:s hemsida.
Under arbetet med MRF:s privatleasingbroschyr har följande organisationer och företag deltagit på
olika sätt: BIL Sweden, Finansbolagens Förening, Volkswagen Financial Services, Toyota Financial
Services, DNB Finans, Santander Consumer Bank, Volvofinans Bank, Mercedes-Benz Finans, BMW
Financial Services, Ford Credit och Nordea Finans.
För ytterligare information kontakta:
Johan Holmqvist, bilhandelsansvarig på MRF 08-701 63 22, johan@mrf.se
Motorbranschens Riksförbund, MRF, är branschorganisationen för seriösa och professionella
bilåterförsäljare och bilverkstäder. Vi har 980 huvudföretag och 543 filialer som medlemmar, vilka
omsätter omkring 120 miljarder kronor och sysselsatte cirka 40 000 personer.
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Om MRF
Våra medlemmar erbjuder sina kunder bästa möjliga service och högsta kvalitet. MRF ställer höga
krav på sina medlemmar när det gäller miljö, ekonomi och kundservice. Därför är MRF-märket en
symbol för kompetens, service och rätt pris. Det är en tr...
Besök nyhetsrummet »

Följ oss
MRF tror att du kan vara intresserad av den här informationen. Vill du inte längre ta emot material
från MRF, använder du länken nedan för att avregistrera dig.
Avregistrera dig från nyhetsutskick från MRF
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