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Du avser att ingå ett leasingavtal för operationell leasing av ett fordon 
(“Leasingavtalet”) med Arval AB (Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 
182 11 Danderyd) (“Arval” eller “vi”).

Vänligen läs noggrant igenom detta dokument innan du signerar Leasingavtalet: 
det innehåller villkor som kommer att gälla för leasingen av ditt fordon. När du 
ingår ett avtal med Arval har du möjlighet att välja mellan en rad tjänster. Dessa 
villkor utgör en uttömmande redogörelse för samtliga tjänster och endast de 
tjänster som uttryckligen framgår av det signerade Leasingavtalet gäller för dig. 
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Vad vi förväntar oss av dig innan vi ingår ett Leasingavtal

Att du har ett giltigt körkort

Att du är bosatt i Sverige

Att du visar att du kan uppfylla dina ekonomiska åtaganden gentemot Arval

Att du godkänner att betala via autogiro

Att du tillhandahåller Arval den information som krävs för att fullgöra våra rutiner för kundkännedom 

Att du betalar överenskommen handpenning (om tillämpligt) innan vi beställer fordonet
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*  Dessa villkor utgör, tillsammans med Leasingavtalet, en uttömmande redogörelse för samtliga 
tjänster. Endast de tjänster som uttryckligen framgår av det signerade Leasingavtalet gäller för dig.

Huvuddragen i Leasingavtalet
Arval förser dig med ett fordon (“Fordonet”) och tjänster kopplade till Fordonet (“Tjänsterna”) i enlighet med villkoren i Leasingavtalet. I gengäld betalar du varje 
månad en leasingavgift (“Fordonsavgiften”).

FORDONET

Vi köper och förser dig med Fordonet som specificeras i Leasingavtalet.

Fordonet är Arvals egendom under hela Leasingperioden (som 
definierad nedan). Avtalet kommer inte att inkludera (i) någon möjlighet 
för dig att köpa Fordonet eller (ii) någon skyldighet för dig att köpa 
Fordonet. Vid slutet av Leasingperioden måste du återlämna Fordonet 
till Arval. Du får inte sälja fordonet, pantsätta Fordonet eller på annat sätt 
avyttra eller förlora besittningen av Fordonet.

TJÄNSTERNA

1. Köp och finansiering 
2. Registrering av Fordonet
3. Ordinär service, Underhåll och Reparation

TILLÄGGSTJÄNSTER SOM ERBJUDS GENOM ARVAL*

1.  Försäkring inklusive vägassistans och ersättningsfordon vid skada på 
Fordonet

2. Ersättningsfordon vid underhåll
3. Sommar- och vinterdäck 
4. Däckförvaring och säsongsbyte 
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Vårt erbjudande intresserar
dig och du vill ingå ett

Leasingavtal.

Genbom att signera Leasingavtalet et accepterar du att
du år bunden dess innehåll, inklusive de allmänna  

villkoren.

Vi beställer Fordonet efter mottagande
av det signerade Leasingavtalet och 

handpenning (om tillämligt).

Om vår bedömning är positiv,
Tillhandahåller vi dig ett Leasingavtal.Du skriver på Leasingavtal  (inklusive de allmänna

villkoren) och skickar tillbaka det till oss.

Vi bedömer din kreditvärdighet baserat påt din
legitimation, dina personliga uppgifter, dina

inkomster och utgifter samt utför en
kundkännedomskontroll.

Avbeställning av order
Du kan kostnadsfritt säga upp Leasingavtalet inom 14 dagar från den dagen Leasingavtalet signerades. Om du avbeställer efter att dessa 14 dagar har passerat men 
innan Fordonet har levererats, kommer vi att ta den avgift som anges i avgiftslistan samt eventuella ytterligare kostnader som leverantör/importör eller återförsäljare 
debiterar Arval. Beställningen anses inte vara godkänd förrän krediten har beviljats.

Instruktioner för avbeställning.
Om avbeställningen inte görs inom den angivna tidsramen, inte uppfyller kraven som anges i denna instruktion eller i Arvals instruktion för återlämnande av Fordonet, 
är rätten till frånträde förlorad och Leasingavtalet fortsätter att vara gällande.

Leveransen
Vi underrättar dig när Fordonet är tillgängligt. Leasingperioden (som definierad nedan) börjar när du hämtar Fordonet. Detta datum är startdatumet (”Startdatumet”). 
Om du inte hämtar Fordonet på avtalat datum kommer Startdatumet att vara den femte dagen efter att du har underrättats om att Fordonet är tillgängligt för 
upphämtning.
Vid leveransen signerar du ett leveransgodkännande. Genom att signera denna bekräftelse (eller om du hämtar Fordonet utan att signera 
Fordonsleveransbekräftelsen), bekräftar du att det Fordonet som har levererats uppfyller de specifikationer som anges i Leasingavtalet. Om Fordonet inte uppfyller 
specifikationerna behöver du omedelbart kontakta Arval utan att hämta ut Fordonet och utan att skriva på Fordonsleveransbekräftelsen. Efter Startdatumet skickar 
Arval Startbekräftelsen till dig. 

Vid leverans av ditt Fordon kommer du att få användar- och underhållsmanual, servicemanual samt information om omfattningen av tillverkarens garant. Se till att 
dokumenten hålls i gott skick och tappa inte bort dem, du kommer personligen att bli ersättningsskyldig om dokumenten behöver ersättas.
Vi kommer att ge dig ett preliminärt datum för leverans av Fordonet i samband med orderbekräftelsen, vilket endast utgör en indikation och kan komma förändras 
på grund av omständigheter utanför Arvals kontroll (exempelvis till följd av förseningar hos tillverkare och/eller tredje parter: tillverkare av utrustning, tillverkare av 
tillbehör, etc.). Arval är inte under några omständigheter ansvariga för förseningar i leveransen som beror på tredje part.
Under denna fas kommer vi att hålla dig underrättad om händelseutvecklingen i leveransprocessen.

Leasingperioden
Perioden mellan Startdatumet och Fordonets återlämningsdatum som anges i Leasingavtalet, då du har rätt att nyttja Fordonet, utgör leasingperioden 
(”Leasingperioden”). Du kan förlänga Leasingperioden.

5
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATLEASING

https://www.arval.se/sites/default/files/inline-files/SE_Pricing%20and%20Price%20list_16.05.2022_0.pdf


  Månatlig Fordonsleasingavgift – fakturering och betalning
För att använda Fordonet betalar du månatligen Fordonsleasingavgiften som specificeras i Leasingavtalet, vilken baseras på typ av fordon, det antal kilometer du 
förväntar dig att köra per år, Leasingperioden och Tjänsterna som vi tillhandahåller.

Om Arval hanterar försäkringar för din räkning tar vi även betalt för försäkringspremien för Fordonet.

Vi fakturerar Fordonsleasingavgiften för nästkommande månad omkring den 15e varje månad. 

FÖRSTA FAKTURA

LEVERANS

FAKTURERAD PERIODDAG 15

MÅNAD 1 MÅNAD 2 MÅNAD 3

Den första fakturan omfattar Fordonsleasingavgiften för föregående månad (månad 1 räknat från leveransdatumet) den nuvarande månaden (månad 2) och den 
nästkommande månaden (månad 3).

Betalning av Fordonsleasingavgiften
Vid försenad betalning av fordonsleasingavgiften eller annan ersättning i enlighet med Leasingavtalet har Arval rätt till ränteersättning på försenad betalning, 
påminnelseavgift och inkassokostnad från det datum då betalningen förföll till betalning och fram till dess att betalning sker, i enlighet med vid var tid tillämplig 
lagstiftning.
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  � Förändringar i Fordonsleasingavgiften
Fordonsleasingavgiften kan förändras på grund av förändringar i:

INNAN LEVERANS
1. Skatter
2. Försäkringspremier

EFTER LEVERANS
1. Försäkringspremier
2. Skatter 
3.  Andra belopp som ska betalas till myndigheter, inklusive ytterligare fordonsrelaterade 

kostnader för Arval på grund av ny lagstiftning.
4. Leasingperioden
5. Avtalsändringar avseende varaktighet eller miltal.

Vissa ändringar leder till ändring av kostnaden för oanvända dagar och kilometeröverskott. Arval kommer skriftligt att bekräfta eventuella förändringar.

Om du konsekvent kör längre än vad som överenskommits i Leasingavtalet föreslår vi att du justerar det förväntade årliga antalet kilometer i ditt Leasingavtal för att 
undvika oväntade höga kostnader vid slutet av året eller vid slutet av Leasingperioden. Det är valfritt för dig att acceptera eller neka ändringsförslaget. Om det faktiska 
antalet körda kilometer avviker med mer än 50 % från det avtalade antalet kilometer har vi rätt att justera Leasingavtalet utan att informera dig i förväg. 

Det avtalade antalet kilometer per år kan inte vara lägre än 10 000 kilometer.

36 manader

10 000 km

300 p.månad

36 månader

12 500 km

310 p.månad

LEASINGAVTAL VÅRT FÖRSLAG

DU KÖR 
12.500 PER ÅR
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Kostnader och avgifter som Arval inte betalar
Vi betalar de flesta kostnader kopplade till Fordonet men vissa kostnader behöver betalas av dig, exempelvis:

1.  Alla kostnader relaterade till förvaring, parkering, tullar, färjor, bilbesiktning, tvätt och städning, bränsle, konsumtionsvätskor (Ad Blue och dylikt) eller 
andra produkter som är nödvändiga för att bruka Fordonet.

2.  Alla böter eller andra kostnader på grund av olyckor eller överträdelser relaterade till Fordonet. Arval tar ut en ytterligare administrationsavgift (se 
prislista) för hantering böter och avgifter.

3.  Självrisken vid fordonsskada, samt i särskilda fall som nämns i försäkringsvillkoren, hela beloppet för fordonsskadan.
4.  Reparationer som beror på bristande service och underhåll jämfört med tillverkarens anvisning eller olämplig användning av Fordonet (särskilt 

användning av fel drivmedel, underlåtenhet att kontrollera oljenivån eller inte omedelbart stanna Fordonet om en varningslampa lyser).
5.  Vägskatt, trängselskatt och liknande skatter/avgifter.
6.  Andra kostnader och avgifter som du är ansvarig för att betala i enlighet med detta Leasingavtal eller prislistan.

Fordonsanvändning
Använd Fordonet med omsorg. Du står risken för:

1. Förlust av eller skada på Fordonet eller dess tillbehör och tillval (med undantag för normalt slitage).
2. Personskador och sakskador som orsakats genom användning av Fordonet.
3. Påföljder vid lagöverträdelser kopplade till användningen av Fordonet.

Det avsedda användningsområdet är Sverige. Vid resa utanför Sverige krävs tillstånd från Arval. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser under en 
sammanhängande period överstigande 45 dagar eller utanför EES utan särskilt samtycke från Arval. Fordonet får inte användas utanför Sveriges gränser av några 
andra än förare med svenskt körkort.

Fordonet får bara köras av dig, dina familjemedlemmar eller någon som du har utsett, som har ett giltigt körkort och har fått tillåtelse från försäkringstagaren. 

Du får endast använda Fordonet för privat bruk och inte för näringsverksamhet såsom taxi, catering eller någon annan inkomstbringande verksamhet.

Du får inte använda Fordonet för tävlingar. 

Du får inte bearbeta, måla om eller på annat sätt förändra Fordonet invändigt eller utvändigt. Arval har rätt att inspektera Fordonet när som helst under 
Leasingperioden om Arval har rimlig anledning att anta att bestämmelserna i detta stycke har överträtts.
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  Underhåll | reparation | däck
Om inkluderat i Leasingavtalet bekostar vi:

1.  Underhåll och service enligt biltillverkarens instruktioner.
2.  Reparation och byte av mekaniska eller elektriska delar (inklusive tillägg/tillbehör inkluderade i Leasingavtalet) som blivit defekta eller skadade till följd 

av normal användning av Fordonet.
3.  Säsongsbaserade däckbyten (sommar-vinter) och förvaring. Däckbyte vid normalt slitage i enlighet med de krav som uppställs enligt svensk lag. 

Du är ansvarig att aktivt bidra till Fordonets skick genom att:

1.  Byta eller ersätta däck enligt tillverkarens rekommendationer och enligt tillämplig lagstiftning i fråga om däckens skick.
2.  Regelbunden och tidsenlig besiktning av fordonet, enligt tillämplig lagstiftning.
3.  Följa tillverkarens instruktioner om underhåll och service.
4. Använda Arvals leverantörsnätverk (tillgängligt på My Arval) för underhåll, reparation och däckbyte.

Om Fordonet behöver repareras på grund av vårdslöshet, bristande underhåll, ovarsamhet, missbruk eller någon annan liknande handling eller underlåtenhet 
vilken sannolikt är ägnad att orsaka skada på Fordonet är du betalningsskyldig för kostnaden för reparationen.

Underhåll och reparationer ska utföras i Sverige genom Arvals leverantörsnätverk (tillgängligt på My Arval) och med vårt förhandsgodkännande. Även vid 
underhåll eller reparation utomlands måste verkstaden inhämta vårt förhandsgodkännande. Tjänsteleverantören måste ställa ut faktura till oss. Om du måste 
betala i förskott ersätter vi dig för kostnaden. Även om du inte har fått vårt förhandsgodkännande för underhåll eller reparation som genomförts utomlands får du 
ersättning uppgående till kostnaden för motsvarande åtgärd i Sverige. Du får inte ersättning för fakturor som är äldre 30 dagar.

Vi tar ut en avgift (se prislistan) för ersättningsförfrågningar.

Ersättningsfordon vid underhåll
Om det är inkluderat i Leasingavtalet täcker vi kostnaden för ersättningsfordon vid underhåll eller reparation av Fordonet under den första dagen (24 timmar) 
inklusive en körsträcka på upp till 100 (ett hundra) kilometer. Efter den första dagen (24 timmar) står du kostnaden för ersättningsfordonet och den del av 
körsträckan som överstiger 100 (ett hundra) kilometer. När vi underrättar dig om att Fordonet återigen är tillgängligt måste det hämtas samma dag. Om du inte 
hämtar huvudfordonet samma dag debiterar vi dig för de extra dagar som du använder ersättningsfordonet.

1.  Det antal kilometer du har kört med ersättningsfordonet adderas till det antal kilometer du har kört med Fordonet.
2.  Upphämtning och leverans av ersättningsfordonet sker på din bekostnad.
3.  Vi tillhandahåller ett klass A fordon.
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 Motorfordonsförsäkring
Motorfordonsförsäkringen kan tecknas med antingen en eller två typer av försäkringsskydd. Enligt lag måste du teckna Trafikförsäkring. Trafikförsäkringen 
täcker både personskada och sakskada som du orsakar andra förare och deras egendom. Det andra, frivilliga, försäkringsskyddet är delkaskoförsäkringen. Detta 
försäkringsskydd täcker skador på det leasade fordonet samt ger dig det ytterligare skydd som framgår av [Försäkringsproduktionformationsdokumentet] och de 
allmänna villkoren för Försäkringsbrevet. 

Vi kan teckna Trafikförsäkring och delkaskoförsäkring för din räkning och i ditt namn hos Greenval Insurance DAC efter önskemål. Du kan försäkra Fordonet via 
oss eller via valfritt försäkringsbolag men du måste ha en aktiv heltäckande fordonsförsäkring under hela Leasingperioden och tillhandahålla Arval bevis på 
försäkring varje år som försäkringen förnyas.

Viktig information avseende Vagnskadeförsäkring
Vänligen notera att skyddet för vagnskador tillhandahålls av vissa tillverkare under de tre första åren som du leasar Fordonet. Detta skydd benämns 
”Vagnskadegaranti” och täcker skador på och reparationskostnader för Fordonet. Däremot inkluderar Vagnskadegarantin inte skada på grund av brand, stöld, glas-, 
maskinskada eller rättskydd. Detta skydd benämns delkasko och tecknas tillsammans med trafikförsäkringen. Tillsammans benämns skydden Helförsäkring. 

De tre första åren räknas normalt sett från datumet då bilen först registrerades. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att du är medveten om när 
Vagnskadegarantin för ditt fordon upphör och att, när den löpt ut, ersätta den med en Vagnskadeförsäkring från en annan försäkringsgivare. Försäkringen hos 
Greenval Insurance DAC täcker delkaskoförsäkringen under de tre första åren och övergår automatiskt till Helförsäkring efter att Vagnskadegarantin har löpt ut. 
Detta förutsätter att försäkringen hos Greenval förnyats på rätt sätt.

Vänligen läs igenom de allmänna villkoren avseende försäkringsskyddet enligt Fordonsförsäkringspolicyn som erbjuds via Greenval Insurance DAC.

Oavsett om du tecknar försäkringen via Arval eller direkt via ett försäkringsbolag måste följande gälla för din försäkring:
1.  Du blir försäkringstagare i förhållande till försäkringarna. 
2.  Bekräftelse på försäkringsskydd och bevis på betalning måste tillhandahållas Arval. Om du väljer att försäkra Fordonet via Arval skickar vi en faktura för 

fordonsleasingen som även omfattar försäkringspremien. Försäkringspremien kommer då att listas som en egen rad på fakturan som du får varje månad.
3.  Den fullständiga försäkringen uppfyller de obligatoriska kraven enligt Trafikskadelagen (1975:1410).
4.  All försäkringsersättning kopplad till Fordonets värde ska betalas till oss.
5.  Vagnskadeförsäkringen täcker i enlighet med Försäkringsbrevet alla skador på Fordonet. Försäkringsgivarens ersättning kommer minst att uppgå till det 

avräkningsbelopp som ska betalas till Arval enligt Leasingavtalet.

Om Fordonet skadas, försvinner, blir stulet eller orsakar skada för tredje part på ett sådant sätt eller under sådana omständigheter som inte täcks av eller är 
exkluderade från helförsäkringen står du för alla kostnader kopplade till skadan/förlusten. Om sådan skada uppstår måste du ersätta Arval för hela skadans värde.
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OM DU VÄLJER ATT FÖRSÄKRA FORDONET HOS GREENVAL INSURANCE DAC VIA ARVAL

1.  Denna valmöjlighet är inkluderad i Leasingavtalet.
2.  Vi försäkrar Fordonet hos Greenval Insurance DAC, till vilka vi är biträdande försäkringsmedlare. Den obligatoriska försäkringsproduktinformationen 

finns inkluderad i en bilaga tillsammans med Leasingavtalet och Leasingpolicyns allmänna villkor. Om du signerar Leasingavtalet befullmäktigar du oss 
att teckna försäkringen/försäkringarna i ditt namn och för din räkning hos Greenval Insurance DAC, samt bekräftar att du kommer att följa de allmänna 
villkoren för försäkringen.

3.  Fordonsförsäkringens villkor styrs av de allmänna villkoren för försäkringen. Du kan hitta de allmänna villkoren på arval.se och på förfrågan kan vi skicka 
en papperskopia till dig.

4.  Fordonsförsäkringen omfattar en 12-månadsperiod. Information om försäkringsskyddet inklusive priser kommer att skickas ut inför varje ny 
försäkringsperiod. Du kan inte säga upp eller ändra Fordonsförsäkringarna under pågående försäkringsperiod utan att skriftligen meddela Arval i förväg. 
Ändringar av försäkringen börjar gälla från och med datumet för nästa försäkringsperiod. 

5.  Du betalar självrisk under Vagnskadeförsäkringen (vänligen se de fullständiga villkoren IPID) om inte skadan kan ersättas fullt ut av tredje part.

Vi vidarebefordrar alla försäkringspremier och justeringar, tillhörande skatter, kostnader och avgifter till dig.

OM DU VÄLJER ATT FÖRSÄKRA FORDONET HOS ETT ANNAT FÖRSÄKRINGSBOLAG 

1.  Denna valmöjlighet är inkluderad i Leasingavtalet.
2.  Innan du ingår ett försäkringsavtal måste du informera oss om vilket försäkringsbolag du avser att teckna din försäkring hos, försäkringens omfattning 

och tillämplig självrisk. 
3.  Du får inte säga upp eller ändra din Vagnskadeförsäkring utan att skriftligen meddela Arval i förväg. Undantag görs för ändringar som avser utökat skydd 

enligt försäkringen.
4.  Fordonsförsäkringen måste tecknas för en 12-månadsperiod. Du måste årligen tillhandahålla Arval skriftligt bevis på att fordonsförsäkringen gäller fullt ut 

och oavbrutet eller, på begäran, uppvisa försäkringsbrevet och/eller bevis på att försäkringspremien har betalats.
5.  Du är ansvarig för att ersätta Arval för skada på fordonet, inklusive förlust eller stöld, som inte ersätts av din försäkringsgivare (orsakat av vårdslöshet 

från din sida, underlåtenhet att följa eller agera i enlighet med ditt försäkringsavtal). 
6.  Du reglerar självrisker som du måste betala till din försäkringsgivare direkt med försäkringsgivaren och sådan självrisk får inte påverka Arvals ersättning.

Om du inte (eller inte längre) har skydd enligt din fordonsförsäkring under Leasingperioden, till exempel på grund av utebliven betalning av 
försäkringspremien, måste du så snart som möjligt skriftligen meddela oss om detta. Vi har vid händelse förlorat eller uteblivet försäkringsskydd 
rätt att säga upp Leasingavtalet.

Du får bara använda Fordonet i de länder som anges i det internationella försäkringsbeviset (”grönt försäkringskort”) eftersom försäkringen endast 
gäller i de länder som anges i detta försäkringsbevis, om du inte på förhand fått försäkringsbolagets skriftliga godkännande för andra länder.
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Hantering av olyckor och ersättning
Om Fordonet är inbladat i en olycka, eller om det blir stulet, måste du meddela oss inom två (2) arbetsdagar från det att du fick vetskap om eller borde ha fått 
vetskap om olyckan eller stölden.

Om fordonsförsäkringen tillhandahålls via Arval hanterar vi all administration med försäkringsbolaget och/eller den som hanterar försäkringsanspråket.

TREDJEPARTANSPRÅK

1.   Förse oss med alla relevanta brev och dokument som du 
mottagit och ge oss all information om händelsen och/eller 
orsaken till skadan.

2.  Samarbeta med oss för att hantera och förlika 
ersättningsanspråken samt eventuella ytterligare 
rättsprocesser.

3.  Medge inte ansvar för förlust eller skada på något sätt 
överhuvudtaget.

4.  Föreslå eller utlova aldrig en förlikning till någon annan person 
eller företag utan att i förväg ha inhämtat skriftligt samtycke 
från Arval.

STÖLD ELLER SKADA

1.  Innan skadan repareras ska en försäkringsbesiktning genomföras. 
2.  Baserat på resultatet av besiktningen bestämmer Arval, för 

försäkringsbolagets räkning, när och var Fordonet ska repareras.
3.  Vid akut behov av reparation, kontakta Arval och kom på förhand 

överens om detaljerna kring reparationen.
4.  Med förbehåll för villkoren i Fordonsförsäkringen betalar 

försäkringsbolaget kostnaden för reparationen.
5.  Vid stöld, förlust, uppsåtlig skada, förskingring, buskörning, 

bedrägeri eller försök till något av detta kopplat till Fordonet, 
måste du rapportera detta så snart som möjligt till polisen och 
förse oss med skriftligt bevis på detsamma..

Underlåtenhet att följa villkoren för ditt försäkringsbrev kan resultera i en omedelbar förlust av dina rättigheter enligt den aktuella 
Fordonsförsäkringen och leda till att du blir personligt betalningsansvarig för alla kostnader.
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  Drivmedel | energi (laddningskort)
Drivmedel omfattas inte av Leasingavtalet och betalas därför av dig. 

Återlämnande av Fordonet – skador och uppgörelse om löptid och kilometer 
SKADA VID SLUTET AV LEASINGPERIODEN
När Leasingperioden löper ut återlämnar du Fordonet i gott skick i enlighet med Arvals guide för normalt slitage tillsammans med alla tillbehör, dokument, däck, 
nycklar och extra utrustning på Arvals centrala plats för återlämning. Du kan välja en annan plats för återlämning. Detta måste du komma överens om med oss i 
förväg och kostnader för transport betalas då av dig. 

Vid Fordonets Återlämningsdatum kontrollerar vi mätarställningen samt Fordonets allmänna skick. Alla skador måste åtgärdas innan Fordonet återlämnas. Du 
måste betala för försvunna fordonsdokument och för skador som inte orsakats av normalt slitage. Arval anlitar en expert för att bedöma skada/skador eller 
värdeminskning på grund av sådana skador och reparationskostnader. 
 
Du betalar kostnaderna för att ta bort tillbehör som du har försett Fordonet med under Leasingperioden. Eventuella skador i samband med att tillbehör tas bort 
betalar du. Du får avlägsna dem på egen hand, men om avlägsnandet orsakar skada måste du betala för sådan skada.

Du får ingen ersättning för tillbehör som du inte har tagit bort innan återlämnandet av Fordonet. 

SLUTLIG EKONOMISK UPPGÖRELSE OM LÖPTID OCH KILOMETER
När Leasingavtalet avslutas (vid slutet av Leasingperioden eller vid förtida uppsägning) reglerar vi skillnaderna i Leasingperiod och kilometer.
-   Om Fordonet återlämnas senare än återlämningsdatumet enligt Leasingavtalet, måste du betala för de överskridande dagarna pro rata den månatliga 

leasingavgiften.
- Vid förtida uppsägning av Leasingavtalet inom de första tolv (12) månaderna från Startdatumet måste du ersätta:
 - Hela leasingavgiften för de första tolv (12) månaderna av Leasingperioden.
 - 30% av de återstående Leasingbetalningarna enligt det senast gällande Leasingavtalet.
  Det sammanlagda beloppet av 1. och 2. får inte överstiga ett belopp som motsvarar tolv (12) månader av de återstående leasingbetalningarna enligt det 

gällande Leasingavtalet.
-  Om du säger upp avtalet under Leasingperioden men efter att tolv (12) månader har passerat från Startdatumet måste du betala 30% av de återstående 

leasingbetalningarna enligt det senast gällande Leasingavtalet.
-  Om antalet körda kilometer överstiger det avtalade antalet kilometer faktureras du pro rata för de överskridande kilometerna. Vi beräknar priset baserat på 

uppgörelsepriset i det senast gällande Leasingavtalet. 

Antalet körda kilometer enligt mätarställning höjs med:
-  Eventuella kilometer körda med ett ersättningsfordon (endast om denna tjänst är inkluderad i Leasingavtalet)
-  Antalet kilometer körda till den alternativa platsen för återlämnande av Fordonet.

Vi krediterar inte outnyttjade kilometer.
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A Automatiskt :
1.  Vid återlämnande av Fordonet vid utgången av Leasingperioden;
2.  när det maximala antalet om 200 000 kilometer har uppnåtts för Fordonet 

Den avtalade löptiden i Leasingavtalet är dock avgörande för avtalets 
upphörande;

3.  vid det datum då Fordonet är helt förlorat, innebärande att det är 
(ekonomiskt eller teknisk) skadat bortom reparation.  ; eller

4.  trettio (30) dagar efter att Arval skriftligen har meddelats om att Fordonet 
anses vara stulet, om det inte har återfunnits vid denna tidpunkt och du 
har gjort en formell anmälan hos polisen.

 
B  När som helst under Leasingsperioden vid skriftlig begäran från dig.

 
C  Om Fordonets reparations- och underhållskostnader är orimligt höga och 

utanför såväl vår kontroll som orsakande, kan vi samtycka till att ersätta 
Fordonet. Arval tillämpar rimligt omdöme för att bedöma om reparations- eller 
underhållskostnaderna är orimligt höga.

 
D  Vi kan säga upp Leasingavtalet om särskilda omständigheter ökar vår risk:

1.  om du underlåter att vidta dina huvudsakliga åtaganden, såsom 
regelbundet underhåll av fordonet eller reparationer eller efter utebliven 
betalning av fakturor;

2.  om försäkringsbolaget säger upp Trafikförsäkringen och / eller 
Vagnskadeförsäkringen; 

3.  vid brist på försäkringsskydd eller vid uppsägning på grund av utebliven 
betalning av försäkringspremier;

4.  vid flytt utomlands; eller
5.  vid indikation om att din kreditvärdighet är eller kan vara påverkad såsom vid 

 

E Dödsfall

En uppgörelse avseende kilometer och löptid i enlighet med bestämmelserna i 
avsnittet ”Slutlig ekonomisk uppgörelse om löptid och kilometer” ovan.

 
En uppgörelse avseende kilometer och löptid i enlighet med bestämmelserna i 
avsnittet ”Slutlig ekonomisk uppgörelse om löptid och kilometer” ovan.
Du måste betala alla förfallna fakturor som är obetalda i tillägg till alla uppkomna 
kostnader i samband med återtagandet av Fordonet.

  
Endast en uppgörelse avseende kilometer

 
En uppgörelse avseende kilometer och löptid i enlighet med bestämmelserna i 
avsnittet ”Slutlig ekonomisk uppgörelse om löptid och kilometer” ovan. Du måste 
betala alla förfallna fakturor som är obetalda samt alla kostnader i samband med 
återlämnandet av Fordonet såväl som ränta på dessa belopp enligt vad som beskrivs i 
‘Månatlig fordonsleasingavgift – fakturering och betalning’.
Om du blir föremål för utmätning eller om du försätts i konkurs är det ditt ansvar att 
snarast uppvisa detta avtal för Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren för att 
underrätta dem om att Arval äger Fordonet. Arval har rätt att utrusta Fordonet med en 
skylt som visar att Arval äger Fordonet.
När Leasingperioden löper ut eller Leasingavtalet upphör att gälla på grund av annan 
anledning, återlämnar du Fordonet i gott skick tillsammans med alla tillbehör, dokument, 
däck, nycklar och extra utrustning på Arvals återlämningsplats. Du kan välja en annan 
plats för återlämning. Du måste på förhand komma överens med oss om detta och 
kostnader för transport betalas av dig. Om du inte återlämnar Fordonet på avtalad plats 
eller på avtalad tid kan Arval återta Fordonet och debitera dig för kostnaderna som 
uppstått i samband med återtagandet.

Om en part i Leasingavtalet avlider under Leasingperioden sägs Leasingavtalet upp. 
Fordonet ska omedelbart återlämnas till Arval och obetalda fakturor och kostnader ska 
genast betalas till Arval.
Om Leasingavtalet har samundertecknats blir den efterlevande undertecknaren 
ansvarig för såväl den avlidnes skyldigheter som hans eller hennes egna skyldigheter 
enligt Leasingavtalet.
Det som i övrigt anges i detta Leasingavtal angående tidig uppsägning gäller inte vid 
uppsägning på grund av dödsfall.

Uppsägning av Leasingavtalet
Leasingavtalet upphör att gälla: 

HUR? KOSTNADER OCH KONSEKVENSER FÖR DIG?
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ÖVERLÅTELSE
Du har inte rätt att utan Arvals samtycke helt eller delvis överlåta de rättigheter eller skyldigheter som följer av detta avtal. Arval har rätt att överlåta eller 
pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det leasade fordonet. Denna möjlighet ska dock ske med förbehåll för din 
rätt att fortsätta leasa Fordonet. När du blir underrättad om att Arval har överlåtit sina rättigheter enligt detta avtal är det ditt ansvar att betala obetalda fakturor 
och i övrigt fullgöra dina skyldigheter enligt detta avtal till den som har övertagit Arvals rättigheter.

ÄNDRING AV VILLKOREN FÖR LEASINGAVTALET
Ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om de skriftligen godkänts av både parter.

BETALNINGSANSVAR
Vi är inte betalningsansvariga för några indirekta skador eller följdförluster på grund av de tjänster som utförts, till exempel utebliven vinst eller 
produktionsförlust..

MEDDELANDE OCH ADRESSÄNDRING
Du är alltid skyldig att meddela Arval vid adressändring. Om Arval skickar ett meddelande kopplat till detta Leasingavtal i ett rekommenderat brev till den adress 
som du uppgett i Leasingavtalet, eller en ny adress som Arval känner till, anses meddelandet vara mottaget inom tre (3) arbetsdagar efter att det skickades. Om 
meddelandet är skickat via e-post, anses det vara mottaget av dig följande arbetsdag.

Problem eller klagomål
Det är vår prioritet är att erbjuda dig utmärkt service. Om vi inte lyckas med det, vänligen lämna in ett klagomål via denna blankett. 

Vid tvist är vår målsättning att förlika tvisten i godo med dig. Om det trots våra ansträngningar inte går att nå en vänskaplig lösning, kan du ta ärendet till 
Allmänna Reklamationsnämnden. Om tvisten avser Fordonets tekniska egenskaper anlitar vi gemensamt en expert som ger ett bindande tredjepartsavgörande. 
Kostnaderna kopplade till tredjepartsavgörandet ska betalas av den part som visades ha fel. 

Tillämplig lag
Leasingavtalet och dessa allmänna villkor styrs av svensk lag.

Arval AB
Vendevägen 89, 182 32 | Danderyd | +46 (0)8 799 88 90 | privatleasing@arval.se | www.arval.se

http://www.arval.se/
https://www.arval.se/small-business/klagomal
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