Gode råd til leasingaftalen
Vigtige forhold inden du som kunde indgår en leasing-aftale
Skab gennemskuelighe
- kend / få oplyst de separate omkostninger på ALLE områderne skriftligt, som er
inkluderet i din kontrakt og service-aftale (hvis ikke du kender alle omkostningerne , så
underskriv aldrig

Få tingene skriftligt nedfældet i aftale
- bemærk, at ved leasing er der tre parter involveret. Så hvad du og din leverandør
aftaler, SKAL leasinggiver kunne forstå tydeligt ved kun at læse kontrakten
Lav en god exit-strateg
- aftal hvordan I skal »skilles«, før du sætter din underskrift på leasing-aftalen. Det er let
at komme ind i en aftale, MEN kan være utroligt svært at komme ud ige
Hold tingene adskil
- det er kun andre parter end dig, som har fordel af at samle tingene i én total ydelse
(=uigennemskuelighed) Lav derfor gerne separate / ere adskilte aftale
Skab eksibilite
- erkend, at ingenting forbliver status quo. Det gælder specielt, jo længere din aftale skal
være. Verden ændrer sig, så dine muligheder i kontrakten må afspejle dette. Og aftal
skriftligt, hvordan denne eksibilitet skal foregå. Både i praksis og økonomis
Skaf vide
- Søg viden i dit netværk. Og ellers opsøg en ekspert, som ved, hvilke vilkår og priser du
kan opnå hos din leverandør og leasinggiver. Bemærk, at både din leverandør og
leasinggiver er sælgere af et produkt, du vil benytte. Så spørg en ekspert, der kun har
fokus på dine interesser som kunden. Feks Visivo som hjælper kunder med kunde- &
kontrakt rådgivning og allerede har hjulpet +500 rmaer med at forhandle deres aftaler
på dette områd
Note vedrørende punkterne »Få tingene skriftligt nedfældet« og »Lav en god exitstrategi«: Hvis de aftalte vilkår er det mindste utydelige, skal man ofte igennem en retssag.
Så vær omhyggelig og brug meget tid på disse punkte
Bemærk også, at der for nyligt er faldet ere domme, som giver leasing-kunder medhold i
vigtige kritiske forhold, der ikke er reguleret i aftalen. Så selv om du har en ældre leasingaftale, har du sandsynligvis nogle nye forbedrede rettigheder, du endnu ikke er
opmærksom på. Få dette undersøgt hos en ekspert der varetager dine interesser som
kunde, og ikke leverandørens eller leasingselskabets
Med venlig hilsen

Jackie Vest Olsen
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+45 2974 505
jackie@kopimaskiner.info

