Hvis du har mange bolde i
luften i en travl hverdag,
så spil en af dem videre til
ALD Automotive: Driften af
dine firmabiler. Sammen
finder vi den helt rigtige
løsning til din virksomhed

Vi sikrer effektiv drift
af dine firmabiler

ALD
Billeasing

Du får tid til at sætte fokus på de andre dele af din forretning og kan overlade den daglige administration og
de praktiske detaljer omkring firmabilerne til os. Samtidig har vores rådgivning det formål at nedbringe dine
bilomkostninger. Nemt og enkelt. Bil for bil. Kilometer
for kilometer.
Frigjorte ressourcer
Leasing handler ikke kun om at få mulighed for at sætte fokus på biløkonomien i din virksomhed. Det handler
også om at få frigjort ressourcer. Med ALD Automotive
som leasingpartner behøver du ikke sætte din kapital
i firmabiler. I stedet kan du lade pengene arbejde i din
virksomhed. Samtidig får du som alle vores andre kunder glæde af de stordriftsfordele, vi opnår. Det gælder
for eksempel de fordelagtige brændstofrabatter.
Overblik – og alt på én faktura
Med vores måde at gøre tingene på, er du altid sikker
på at have det store overblik. For eksempel samler vi
alle dine aktiviteter på én faktura, så økonomien omkring firmabilerne er overskuelig og forudsigelig.
En komplet løsning
Leasing hos ALD Automotive er en komplet løsning,
der holder dig godt kørende fra den første kilometer,
og indtil bilen skal sælges igen. Det tager vi os i øvrigt
også af. Samtidig tager vi os af dialogen med værksted, forsikring og alle de andre elementer, der er en
del af din aftale. Og hvis du ønsker det, kan du lade os
sørge for indretningen af bilerne, montering af logo og
ekstraudstyr, så bilen tilpasses din virksomhed.

LET’S

DRIVE

Fordele forude
I hele aftaleperioden har du adgang til en lang række
funktioner og fordelagtige besparelser, der kan sættes
sammen, så de passer præcist til din virksomheds
behov:
· valgfrihed blandt alle bilmodeller der kan leases til en
fast og konkurrencedygtig pris
· fuld service, vedligeholdelse og sommerdæk
· adgang til webservices, hvor du kan følge dine biler
(f.eks. vedr. service og økonomi)
· ingen risiko på bilens værditab, rente- og serviceomkostninger
· momsfradrag på leasingydelsen: 100% på varevogne
og størstedelen på personbiler
· 100% driftsgaranti på bilen i hele leasingperioden
· benzin-/dieselkort med markante rabatter
· overskuelig administrationen af samtlige omkostninger, der afregnes på én månedlig faktura
· 24-timers nødhjælpsservice
· ALD ServiceLink – gratis hente/bringe ordning ved
ordinær service
Du kan yderligere vælge at få:
· ansvars- og kaskoforsikring med yderst fordelagtige
præmier
· vinterdækordning
Let’s drive together
Har du brug for mere information, eller har du
spørgsmål? Gå ind på www.aldautomotive.dk
eller ring på tlf. 33 55 80 00.

TOGETHER

