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Vi finansierar din nya Audi så kan 
du tänka bättre ljud

Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde där 
bilen fungerar som säkerhet. Finansieringen följer bilens 
värdeminskning vilket ger dig en lägre månadsbetalning 
och du kan byta till ny bil oftare. Väljer du vår finansiering 
får du även Audi Försäkring till ett lägre pris. Kombinera 
med ett serviceavtal så får du en fast månadskostnad för 
service under hela avtalstiden och kontroll på kostnader-
na. Audi Originalservice ökar livslängden och andrahands-
värdet på din bil. Med en fördelaktig kombination av bil,
finansiering, serviceavtal och försäkring till ett lägre pris, 
får du ett unikt helhetserbjudande. Allt på en faktura och 
betalning per månad. Besök ”Bygg din Audi” på audi.se så 
får du reda på vad din favoritbil med bättre ljud kostar per 
månad.

 » Vi erbjuder en finansiering med restskuld eller rest-
värde som följer bilens värdeminskning vilket ger en 
lägre månadsbetalning. 

 » Kombinerar du med Audi Serviceavtal så får du en fast 
månadskostnad för servicen under hela avtalstiden. 

 » Att välja Audi Financial Services ger dessutom 25% 
lägre pris på märkesförsäkringen. 

 » Allt på en faktura och betalning per månad. 

Med en förmånlig kombination av bil, finansiering, 
service avtal och försäkring till ett lägre pris får du ett 
attraktivt helhetserbjudande med bra kontroll på bil-
kostnaderna.
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Audi Billån

n Privat  n Företag

Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även 
företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivnings-
möjligheter väljer denna finansieringsform. Vi erbjuder 
dig möjligheten att skräddarsy ditt billån efter dina förut-
sättningar. Fördelar med ett billån från Audi: 

 » Din nya Audi som säkerhet – Använd din nya Audi som 
säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer 
bilens värdeminskning.  

 » Billån med restskuld – Audi Billån erbjuds med rest-
skuld vilket ger lägre månadsbetalning och att man kan 
byta till ny bil oftare.  

 » Välj avtalstid – Anpassa lånet efter dina villkor och välj 
en avtalstid vid Billån mellan 12-84 månader. 

 » Förmånlig ränta – Rörlig eller fast ränta. 
 » 20% insats – Låna upp till 80% av bilens pris. Inget 
formellt krav på kontantinsats för företag.  

 » Avsluta avtalet i förtid – Lös ditt Audi Billån eller  
amortera extra när du vill.  

 » Finansiera hela bilen – Företag och privatpersoner som 
använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 
100%. 

Finansiering

Audi Privatleasing

n Privat

Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande 
tanken med privatleasing är enkelhet. Efter avtalstiden 
återlämnar du bilen till din Audiåterförsäljare. Fördelar 
med Audi Privatleasing:

 » Ingen kontantinsats – Vid privatleasing finns inget krav 
på kontantinsats. 

 » Inget ägande – Du behöver inte fundera kring bilens 
framtida värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka 
bilen till din Audiåterförsäljare. 

 » Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är oftast 
24-36 månader men det finns även möjlighet till annan 
avtalstid.

 » Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift för 
nyttjandet baserad på hur bilen används, planerad 
körsträcka, avtalstid och bilmodell.

Du får inte göra några ränteavdrag i deklarationen. Över-
mil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. 
Därför är avtalad körsträcka och regelbunden skötsel av 
bilen viktigt att tänka på.

Skötselguide/onormalt slitage
Läs mer om hur du vårdar din privatleasingbil och vad som 
anses som normalt slitage på: audi.se/normaltslitage.

Audi Låneskydd

n Privat  n Enskild näringsidkare

Du kan även utrusta ditt låneavtal med extra säkerhet. 
Ett bra sätt att skydda återbetalningen av ditt billån och 
bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalningsförmåga. 
Låneskydd ger en extra trygghet vid till exempel arbets-
löshet, sjukdom och olycksfall.
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Audi Företagsleasing

n Företag

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering där Audi 
Företagsleasing generellt är det enklaste och mest  
ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

 » Avdragsgill moms – Vid leasing av företagsbil är oftast  
momsen på leasingavgiften till hälften avdragsgill.  

 » Inget krav på kontantinsats – Leasing löser företagets 
bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som 
ägarna förväntar sig en avkastning på.  

 » Bilen som säkerhet – Finansieringsformen belastar inte 
företagets övriga säkerheter och det frigör likviditet 
genom att inte använda bolagets pengar. Behåll före-
tagets soliditet och likviditet.  

 » Finansiell eller operationell leasing – Vi erbjuder både 
finansiell och operationell leasing. 

 » Undvik dyra reparationer – Få en modernare vagnpark 
som kräver mindre reparationer och framförallt är 
skonsammare mot miljön.

Välj mellan:
 » Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska 
förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad 
med leasingobjektet, d. v. s. bilens restvärde.

 » Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren 
bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av 
leasingobjektet, d. v. s. bilens restvärde.

Läs mer om enkla biladministrationen Audi Business Lease 
på sidan 15 och kompletta biladministrationen Fleet  
Support på sidan 16.

Audi Leasingskydd

n Privat  n Företag

Du kan även utrusta ditt leasingavtal med extra säkerhet. 
Ett bra sätt att skydda återbetalningen av ditt leasingavtal 
och bilförsäkring vid tillfälligt nedsatt betalnings förmåga. 
Leasingskydd ger en extra trygghet vid till exempel arbets-
löshet, sjukdom och olycksfall.

Fast eller rörlig ränta

n Privat  n Företag

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader 
för billån, och upp till 60 månader för leasingavtal. Vår 
rörliga ränta är baserad på VWFS basränta. Räntan juste-
ras varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodo-
räkna dig eventuella räntesänkningar. Motsvarande gäller 
även vid höjning av räntan. Fast ränta sätts på leverans-
dagen och följer kontraktet upp till 60 månader. Den ränta 
du betalar för billånet är avdragsgill med för närvarande 
30% i din deklaration. 

Attraktivt helhetserbjudande
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din 
nya Audi. Kombinera finansieringen med Audi Försäkring 
och Audi Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. 
Allt på en faktura och betalning per månad.

Försäkringsgivare för Låne- och Leasingskydd är BNP Paribas Cardif Försäkring AB och  
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Om du är intresserad av att komplettera ditt bilinne-
hav med låne- eller leasingskydd ring 020-52 52 56. Fullständiga villkor finns på vwfs.se.
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Bygg din egen bil på audi.se och få snabbt reda på vad den 
kostar med din favoritutrustning.

I bilkonfiguratorn kan du bygga din Audi och se billån, 
förmånsvärdet och företags leasing för den specifika 
Audimodell du är intresserad av. Välj till eventuell extra-
utrustning och se hur mycket detta påverkar månads-
betalningen.

Audi Business är ett erbjudande som riktar sig till dig 
som är förmånsbilsförare, med ett urval av anpassade  
modeller. I de ingår en paketutrustning som gör bilen 
komplett. Givetvis kan man uppgradera vissa ingående 
tillval vilket ökar möjligheten att skräddarsy bilen efter 
specifika behov. Till dig som får välja förmånsbil finns 
mer information om t.ex. skatteregler, förmånsvärde 
och bränsleförbrukning på audi.se eller hos din Audi-
återförsäljare.

Bygg din bil på 
audi.se
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A1 Sportback 1.0 TFSI ultra 95 hk

Billån från 1.230 kr/mån.* Pris från 173.300 kr

A3 Sportback 1.0 TFSI 116 hk Proline Edition

Billån från 1.760 kr/mån.* Pris från 249.000 kr

A4 Avant 2.0 TDI 150 hk Proline Edition

Billån från 2.290 kr/mån.* Pris från 324.700 kr

Q2 1.0 TFSI 116 hk

Billån från 1.680 kr/mån.* Pris från 238.100 kr

Q3 2.0 TDI 150 hk quattro® Proline Edition Sport

Billån från 2.360 kr/mån* Pris från 333.800 kr

*AUDI BILLÅN 36 MÅN, 30 % KONTANT, 50 % RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ VWFS BASRÄNTA (EFFEKTIV RÄNTA 3,28 %– 3,51 % FEB 2018). BRÄNSLEFÖRBRUKNING A1 SB 1.0 TFSI ULTRA 95 HK BLANDAD KÖRNING 4,2 L/100KM 97 G/KM, A3 SB 1.0 TFSI 116 HK PROLINE 
EDITION BLANDAD KÖRNING 4,5 L/100 KM 104 G/KM, A4 AVANT 2.0 TDI 150 HK PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 4,0  L/100 KM 104 G/KM, Q2 1.0 TFSI 116 HK BLANDAD KÖRNING 5,1  L/100 KM 117 G/KM , Q3 2.0 TDI 150 HK QUATTRO PROLINE EDITION SPORT BLANDAD 
KÖRNING 4,9 L/100KM 129 G/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE.

För aktuella kampanjer och 
privatleasingerbjudanden 
besök audi.se.
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A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic Proline Edition Sport

Förmånsvärde 2.179 kr/mån. Leasing 1.920 kr/mån. Pris från 341.000 kr.

A6 Avant 1.8 TFSI 190 hk S tronic Proline Edition

Förmånsvärde 2.217 kr/mån. Leasing 1.920 kr/mån. Pris från 341.000 kr.

A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 hk S tronic Proline Edition

Förmånsvärde 1.388 kr/mån. Leasing 2.150 kr/mån. Pris från 381.000 kr.

A6 allroad 3.0 TDI 190 hk quattro® S tronic Proline Edition

Förmånsvärde 3.254 kr/mån. Leasing 2.550 kr/mån. Pris från 452.500 kr.

A4 allroad 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic Proline Edition

Förmånsvärde 2.379 kr/mån. Leasing 2.050 kr/mån. Pris från 364.000 kr.

Q5 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic Proline Edition Sport

Förmånsvärde 2.617 kr/mån. Leasing 2.180 kr/mån. Pris från 386.500 kr.

ALLA FÖRMÅNSVÄRDEN ÄR BERÄKNADE EXKLUSIVE BRÄNSLE OCH MED 50 % MARGINALSKATT BASERADE PÅ SKV:S NYBILSPRIS 2018. AUDI LEASING 36 MÅN (EXKL MOMS), 30 % SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 50 % RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ VWFS BASRÄNTA (FEB 2018). 
KOSTNADER FÖR UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. BRÄNSLEFÖRBRUKNING A4 AVANT 2.0 TDI 190 HK QUATTRO® S TRONIC PROLINE EDITION SPORT  BLANDAD KÖRNING 4,5 L/100KM 116 G/KM, A4 AVANT 2.0 TFSI G-TRON 170 HK S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖR-
NING 5,8 M3/5,5 L/100KM 102 G/126 G/KM, A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 HK QUATTRO S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 4,9 L/100KM 128 G/KM, A6 AVANT 1.8 TFSI 190 HK S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 5,7 L/100KM 134 G/KM, A6 ALLROAD 3.0 TDI 190 HK 
QUATTRO® S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 6,0 L/100KM 155 G/KM, Q5 2.0 TDI 190 HK QUATTRO S TRONIC PROLINE EDITION SPORT BLANDAD KÖRNING 5,0 L/100KM 132 G/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AV VIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA 
ÄR EXTRA UTRUSTADE. GÄLLER FÖRSÄLJNING TILL JURIDISKA PERSONER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.

Business by Audi
– för dig som kör i tjänsten
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n Privat  n Företag

Audi Serviceavtal innebär service hos auktoriserad Audi-
återförsäljare. Enkel kontroll på kostnaderna samtidigt 
som bilen servas av specialutbildade mekaniker med 
tillgång till samtliga specialverktyg. Audi Serviceavtal ger 
dig många fördelar:

 » Fast månadsbetalning – Låg fast månadsbetalning ger 
enkel kontroll över servicekostnaderna för din Audi.

 » Alltid Audi Originaldelar – Med serviceavtal repareras 
alltid din bil med Audi Originaldelar.

 » Audi Originalservice – Med Audi Originalservice ökar 
livslängden och andrahandsvärdet på din Audi.

 » Din trygghet på vägen – Förlängd Audi Mobilitets-
Garanti.

 » Avdragsgill moms – Företag har möjlighet att lyfta 
momsen på månadskostnaden för serviceavtal. 

Audi Serviceavtal kan med fördel kombineras med märkes-
finansiering och Audi Försäkring – allt på en faktura och 
betalning per månad.

I avtalet ingår ej: fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. 
Fel eller skador på motor och växellåda (täcks normalt av kundens maskinskadeförsäk-
ring), drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions- och karosskador. 
Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, 
försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof 
eller trafikolycka. Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i 
försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på 
att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar. Följande beskrivet om 
produkten avser standardavtal. Avvikelser kan förekomma vid till exempel kampanjavtal. 
Kontakta din återförsäljare för mer information gällande villkor i kampanjavtal.

*SAMTLIGA MÅNADSBELOPP GÄLLER AVTAL OM 36 MÅNADER ELLER MAXIMALT ANGIVNA MIL OVAN, DET SOM INFALLER FÖRST. ALL SERVICE UTFÖRS I ENLIGHET MED AUDI  
SERVICEPLAN. EVENTUELLA TILLÄGGSARBETEN UTÖVER AUDI SERVICEPLAN BEKOSTATS AV KUND. ALLA UPPGIFTER GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR TRYCKNING, RÄTT TILL ÄNDRINGAR 
FÖRBEHÅLLES. UNDER DET GEMENSAMMA VARUMÄRKET AUDI FINANCIAL SERVICES ERBJUDS SERVICEAVTAL GENOM VOLKSWAGEN SERVICE SVERIGE AB, ORG NR 556944-2253 OCH 
BILFINANSIERING GENOM VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE AB (PUBL) ORG NR 556258-8904, HELÄGT DOTTERBOLAG INOM VOLKSWAGEN GROUP.

Audi Serviceavtal Privat
Från 100 kr/mån inkl. moms*

Audi Serviceavtal Företag
Från 80 kr/mån exkl. moms*

 Körsträcka Audi Serviceavtal Audi Service- och under-
hållsavtal

Max 6.000 mil 100 kr/mån 240 kr/mån

Max 8.000 mil 211 kr/mån 423 kr/mån

Max 10.000 mil 323 kr/mån 548 kr/mån

Max 12.000 mil 433 kr/mån 725 kr/mån

 Körsträcka Audi Serviceavtal Audi Service- och 
underhållsavtal

Max 6.000 mil 80 kr/mån 192 kr/mån

Max 8.000 mil 169 kr/mån 338 kr/mån

Max 10.000 mil 258 kr/mån 439 kr/mån

Max 12.000 mil 347 kr/mån 580 kr/mån

Serviceavtal
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Försäkring AudiKort VISA

n Privat  n Företag

Audi Försäkring är skräddarsydd för din Audi. Förutom 
gene rösa ersättningsnivåer får du alltid trygga reparatio-
ner med originaldelar hos auktoriserade Audiverkstäder. 
Självklart också till ett konkurrenskraftigt pris. Audi För-
säkring är ett bra val både för din bil och din säkerhet. Allt 
detta ingår i vår bilförsäkring:

 » En helt ny Audi om din gamla blir obrukbar på grund av 
skada eller 120% av marknadsvärdet. 

 » 3.000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av 
vagnskadegaranti.

 » Maskinskadeförsäkring som gäller länge – 8 år eller 
upp till 15.000 mil.

 » Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har fabriks-
monterat originallarm.

 » Ersättning utan maxgräns för däck, fälgar och fabriks-
monterad elektronisk utrustning.

 » 25% lägre pris på Audi Försäkring när du fi nansierar 
bilen med märkesfi nansiering. 

Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 
516401-8102. Audi Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. 
Fullständiga försäkringsvillkor fi nns på audibilforsakring.se Taxi, budbilar och bilar i 
yrkesmässig trafi k kan inte försäkras i Audi Försäkring.

n Privat 

AudiKort Visa är speciellt framtaget för dig och din Audi. 
Du får unika fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt 
och mer förmånligt.

 » Nyhet: poäng på allt.
 » Dela upp betalningen på 12 månader utan ränta och 
avgifter.*

 » Reseförsäkring ingår.
 » Ingen årsavgift.
 » Drivmedelsrabatt hos Preem.

Läs mer och ansök på audikortet.se

* Precis som för alla andra kortköp är det viktigt att känna till att AudiKort Visa har 
en ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din Audi-
återförsäljare tillkommer 16,85 % i årsränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en 
eff ektiv ränta på 20,75 % vid en skuld på 10 000 kr i 12 månader (okt 2017).
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Audi Personalbil.
Ett förmånligt bilinnehav för företag och dig som anställd.

Audi Personalbil – billigare än privatägt
Personalbil är en förmånsbil som ditt företag kan erbjuda 
till dig som anställd, en kostnadsneutral personalförmån 
som kan finansieras genom att du betalar alla bilrelate-
rade kostnader* med ett löneavdrag. Fördelar med Audi 
Personalbil:

 » Enkelt bilinnehav – Du som förare får lägre bil-
kostnader, slipper betala kontantinsats och behöver 
inte fundera över det framtida restvärdet när det är 
dags att byta bil.  

 » Lägre bilkostnader – Gynnsamma momseffekter och 
regler för sociala avgifter när bilen finansieras med 
löne avdrag, ger tillsammans med möjligheten att  
nyttja företagets inköpsavtal en lägre bilkostnad.  

 » Lägre månadsbetalning – Personalbil ger en lägre  
månadsbetalning på cirka 1.500 – 2.000 kr/mån  
jämfört med att äga en Audi privat i prisklassen 
250.000 – 300.000 kr. 

Allt fler företag efterfrågar denna löneväxlingsmodell 
som gör att du får lägre bilkostnader. Vi hjälper er och 
tar fram individuella Personalbilsofferter som redovisar 
brutto löneavdrag och den totala nettokostnaden med 
hänsyn taget till din tjänstekörning. Självklart erbjuder 
vi också hantering, finansiering och administration för 
företagets alla bilrelaterade kostnader. 

* Drivmedel, självrisk vid försäkringsskada och eventuella parkeringsböter betalar du som 
anställd utöver löneavdrag. Avtalstiden är normalt 36 månader, men kan vara kortare för 
den förare som kör många mil per år.
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A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic  

Proline Edition Sport

Bruttolöneavdrag 4.496 kr/mån. Nettokostnad 4.430 kr/mån.*

A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 hk S tronic  

Proline Edition

Bruttolöneavdrag 4.836 kr/mån. Nettokostnad 3.810 kr/mån.*

A4 allroad 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic  

Proline Edition

Bruttolöneavdrag 4.883 kr/mån. Nettokostnad 4.820 kr/mån.*

A6 Avant 1.8 TFSI 190 hk S tronic Proline Edition

Bruttolöneavdrag 4.727 kr/mån. Nettokostnad 4.580 kr/mån.*

A6 allroad 3.0 TDI 190 hk quattro® S tronic  

Proline Edition

Bruttolöneavdrag 6.262 kr/mån. Nettokostnad 6.390 kr/mån.*

Q5 2.0 TDI 190 hk quattro® S tronic  

Proline Edition Sport

Bruttolöneavdrag 5.104 kr/mån. Nettokostnad 5.170 kr/mån.*

Audi Personalbil
– Ett urval av personalbilar.

* NETTOKOSTNAD VID 50 % MARGINALSKATT, OMFATTAR SKATT PÅ BILFÖRMÅN OCH EFFEKT AV LÖNEAVDRAG. PERSONALBIL – AUDI LEASING 36 MÅN (EXKL MOMS), 0 % SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, GARANTERAT RESTVÄRDE, 1 500 MIL. FÖRETAGSRABATT, SERVICEAVTAL, FÖR-
SÄKRING, ADMINISTRATION OCH FORDONSSKATT INGÅR. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ VWFS BASRÄNTA (FEB 2018). ÖVERMIL OCH ONORMALT SLITAGE DEBITERAS UTÖVER LEASINGAVGIFTEN. BRÄNSLEFÖRBRUKNING A4 AVANT 2.0 TDI 190 HK QUATTRO® S TRONIC PROLINE  
EDITION SPORT  BLANDAD KÖRNING 4,5 L/100KM 116 G/KM, A4 AVANT 2.0 TFSI G-TRON 170 HK S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 5,8 M3/5,5 L/100KM 102 G/126 G/KM, A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 HK QUATTRO S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 
4,9 L/100KM 128 G/KM, A6 AVANT 1.8 TFSI 190 HK S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 5,7 L/100KM 134 G/KM, A6 ALLROAD 3.0 TDI 190 HK QUATTRO® S TRONIC PROLINE EDITION BLANDAD KÖRNING 6,0 L/100KM 155 G/KM, Q5 2.0 TDI 190 HK QUATTRO S TRONIC 
PROLINE EDITION SPORT BLANDAD KÖRNING 5,0 L/100KM 132 G/KM. VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA KAN VARA EXTRAUTRUSTADE. GÄLLER FÖRSÄLJNING TILL JURIDISKA PERSONER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR 
SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING.
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Audi Business Lease
– ett förmånligt och enkelt bilinnehav

n Företag

A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro®
S tronic Proline Edition Sport från 3.960 kr/mån*

Ingår alltid:
 » Finansiering. Ingen insats
 » Garanterat restvärde
 » Försäkring
 » Serviceavtal
 » Allt på en faktura och betalning per månad

Business Lease är ett förmånligt och enkelt bilinnehav 
med företagets bilutgifter för finansiering, serviceavtal 
och försäkring samlat på en faktura. Attraktivt helhets-
erbjudande för era tjänstebilar till en konkurrenskraftig 
månadsbetalning.

Audi Företagsleasing – Momsavdrag med 50%, ingen 
insats och binder inte företagets kapital i tillgångar. 
Med operationell leasing behöver du inte tänka på bilens 
restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt 
tillbaka bilen till din Audiåterförsäljare. 

Audi Försäkring – 25% lägre pris när bilen finansieras 
med Audi Financial Services.

Audi Serviceavtal – Låg fast månadsbetalning ger enkel 
kontroll över servicekostnaderna. 

Med Audi Business Lease samlas ditt företags bilutgifter 
för finansiering, serviceavtal och försäkring –  Allt på en 
faktura och betalning per månad.

* AUDI LEASING 36 MÅN (EXKL MOMS), 4.500 MIL, 0 % SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, GARANTERAT RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ VWFS BASRÄNTA (FEB 2018). ÖVERMIL  
DEBITERAS MED 11,00 KR INKL. MOMS PER MIL. ONORMALT SLITAGE DEBITERAS UTÖVER LEASINGAVGIFTEN. UPPLÄGGNINGS- OCH ADMINISTRATIONSAVGIFT TILLKOMMER. VI  
RESERVERAR OSS FOR EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH AVVIKELSER. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE SVARAR SJÄLVSTÄNDIGT FÖR SIN EGEN PRISSÄTTNING. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRA-
UTRUSTAD. GÄLLER FÖRSÄLJNING TILL JURIDISKA PERSONER OCH KAN EJ KOMBINERAS MED RAMAVTAL ELLER ANDRA RABATTER.
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Fleet Support. Maximal kontroll
– minimal administration.

n Företag

Fleet Support ger er lika bra kontroll över bilkostnaderna 
som personalkostnaderna. En enkel hantering, finansie-
ring och administration för företag med fler än tio bilar. 
Med vår finansiering, hantering och administration av 
bilparken får ditt företag flera fördelar, oavsett bilmärken 
och modeller.

FleetWeb ger dig information online
Utöver utskrifter i pappersformat förser FleetWeb ditt 
företag med elektronisk information. FleetWeb omfattar 
rapporter och möjlighet till fördjupning avseende olika 
kostnader och konton. Företaget kan lätt kontrollera och 
få fram data fördelat på bilpark, göra egna presentationer 
och ha kontroll på slutdatum för leasingavtal med mera.

En faktura istället för flera
Med Fleet Support får ditt företag alla bilrelaterade  
kostnader på en faktura. Kontrollen och överblicken gör  
det enklare och mer kostnadseffektivt. Fakturan innehåller  
till exempel följande fordonskostnader:

 » Leasingavgift
 » Drivmedel
 » Service
 » Tvätt
 » Parkering
 » Försäkring
 » Hanteringsavgift
 » Skatt

Med alla dessa komponenter bidrar Fleet Support till en ökad 
kostnadskontroll och kompetens samtidigt som ditt företag 
kan frigöra resurser. Läs mer på audi.se/finansiering.

AVSKRIVNING
45%

ÖVRIGA  
KOSTNADER

1%

SKATT
1%

ADMINISTRATION
2%

TVÄTT OCH  
PARKERING

5%

DÄCK
5%

FÖRSÄKRING
8%

FINANSIERING
8%

DRIVMEDEL
15%

SERVICE OCH  
REPARATIONER

10%
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Hur stor tjänstebilskostnaden blir per månad beror på 
storleken på SKV nybilspris*(inkl. extrautrustning) för den 
Audi-modell som du väljer. Nybilspriset fastställs årligen 
av Skatteverket och följer din Audi under hela innehavs-
tiden. Det beror även på din marginalskatt, hur mycket du 
kör, eventuell reduktion och avdrag för resor till och från 
jobbet. Så här räknar du ut förmånsvärdet:

Förmånsvärdet baseras på:
 » 31,7% av prisbasbeloppet, för 2018 är prisbas-
beloppet 45.500 kr.

 » 75% av Statslåneräntan, för 2018 0,50% multiplicerat 
med bilens pris enligt Skatteverkets prislista.

 » 9% av bilens pris enligt SKV:s prislista, upp till  
7,5 prisbasbelopp.

 » 20% av den del av bilens SKV-pris som överstiger  
7,5 prisbasbelopp.

Bygg din egen bil på audi.se och få snabbt reda på vad den 
kostar med din favoritutrustning. I bilkonfiguratorn kan 
du bygga din Audi och se billån, förmånsvärdet och före-
tagsleasing för den specifika Audimodell du är intresserad 
av. Välj till eventuell extrautrustning och se hur mycket 
detta påverkar månadsbetalningen. Audi Business är ett 
erbjudande som riktar sig till dig som är förmånsbils-
förare, med ett urval av anpassade modeller. I de ingår en 
paketutrustning som gör bilen komplett. Givetvis kan man 

Prisbasbeloppstrappa
I denna tabell ser du hur mycket pengar du har kvar att utrusta din Audi för. Ett prisbasbelopp för 2018 är 45.500 kr.

Antal prisbasbelopp 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Modell Pris* 250.250 kr 273.000 kr 295.750 kr 318.500 kr 341.250 kr 364.000 kr 386.750 kr 409.500 kr

A4 Avant 2.0 TDI 190 hk quattro®  
S tronic Proline Edition Sport

341.000 kr 250 kr 23.000 kr 45.750 kr 68.500 kr

A4 Avant 2.0 TFSI g-tron 170 hk  
S tronic Proline Edition

381.000 kr 5.750 kr 28.500 kr

A4 allroad 2.0 TDI 190 hk quattro®  
S tronic Proline Edition

364.000 kr 22.750 kr 45.500 kr

A6 Avant 1.8 TFSI 190 hk  
S tronic Proline Edition

341.000 kr 23.000 kr 45.750 kr 68.500 kr

A6 allroad 3.0 TDI 190 hk quattro®  
S tronic Proline Edition

452.500 kr

Q5 2.0 TDI 190 hk quattro®  
S tronic Proline Edition Sport

386.500 kr 250 kr 23.000 kr

Tjänstebil
Förmånsvärde

uppgradera vissa ingående tillval vilket ökar möjlig-
heten att skräddarsy bilen efter specifika behov. Till 
dig som får välja förmånsbil finns mer information 
om t.ex. skatteregler, förmånsvärde och bränsleför-
brukning på audi.se eller hos din Audiåterförsäljare. 
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Audi Billån
 » Belastar inte ditt kreditutrymme i bank. Månads-
betalningarna följer bilens värdeminskning, vilket både 
ger trygghet och gör att du kan byta till ny bil oftare.

 » Bilen fungerar som säkerhet och då är det tryggt att din 
Audi har ett bra marknadsvärde även efter kontrakts-
tidens slut.

Privat För dig som vill äga bilen och få avdragsgill ränte-
kostnad i deklarationen med 30%.

Företag Billån är en intressant finansieringsform för 
företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivnings-
möjlighet.

Audi Privatleasing
 » Inget ägande.
 » Ingen restvärdesrisk.
 » Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din Audi-
återförsäljare.

Audi Företagsleasing
 » Ditt företag kan på leasingavgiften oftast dra av hälften 
av momsen för personbilar.

 » Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital 
i tillgångar. Det finns inget krav på kontantinsats.

 » Belastar inte företagets övriga säkerheter som kan 
behövas för att få krediter och det frigör likviditet.

 » Välj mellan finansiell eller operationell leasing. 

Audi Serviceavtal
 » Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över 
servicekostnaderna för din Audi.

 » Med serviceavtal repareras alltid din bil med  
Audi Originaldelar

 » Med Audi Originalservice ökar livslängden och andra-
handsvärdet på din Audi

Audi Försäkring
 » En helt ny Audi om din gamla blir obrukbar på grund av 
skada eller 120% av marknadsvärdet. 

 » 3.000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av 
vagnskadegaranti.

 » 25% lägre pris på Audi Försäkring när du finansierar 
bilen med märkesfinansiering. 

Personalbil
 » Audi Personalbil är en kostnadsneutral personalförmån 
som finansieras genom ett löneavdrag.

 » Den anställde får lägre bilkostnader, slipper betala kon-
tantinsats eller fundera över bilens framtida restvärde.

Attraktivt helhetserbjudande
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din 
nya Audi. Kombinera finansieringen med Audi Försäkring 
och Audi Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. 
Allt på en faktura och betalning per månad.

Tjänstebil
 » Väljer du en Audi tjänstebil får du en sportig bil med 
sofistikerad teknik och körglädje i världsklass.

Audi Business Lease
 » Finansiering. Ingen insats.
 » Garanterat restvärde.
 » Med Audi Business Lease samlas ditt företags bil-
utgifter för finansiering, serviceavtal och försäkring på 
en faktura.

Fleet Support
 » En enkel hantering, finansiering och administration för 
företag med fler än 10 bilar.

 » Alla företagets bilkostnader samlade på en faktura 
redovisade enligt er kontoplan.

 » Genom FleetWeb presenteras samtliga bilkostnader på 
ett lättöverskådligt sätt.

 » Körjournal och kundservice alltid nära till hands via 
smartphone.

Mer information
På audi.se hittar du alltid mer information om vad Audi 
kan erbjuda dig. Du kan ladda ner våra senaste faktablad, 
broschyrer och aktuella nyheter. 

Varför Audi Financial Services?



Audi Financial Services 
151 88 Södertälje
Telefon: 08553 866 60 
marknad@vwfs.se 
www.audi.se

Audi Försäkring 
106 80 Stockholm
Telefon: 0770110 210 
kundservice@audibilforsakring.se 
skadeservice@audibilforsakring.se 
www.audibilforsakring.se

Fleet Support 
151 88 Södertälje
Telefon: 08120 812 20 
fleetsupport@vwfs.se

audi.se

Under det gemensamma varumärket Audi Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 5569442253 och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 5562588904, helägt 
dotterbolag inom Volkswagen Group. Audi Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 5164018102. Audi Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Fullständiga försäkringsvillkor 
finns på audibilforsakring.se. Med förbehåll för pris och villkorsförändringar, kreditprövning och tryckfel. Audiåterförsäljaren sätter sina egna priser på bil och finansiering. På audi.se hittar du bland annat aktuella uppgifter om bränsle
förbrukning, CO₂ och miljöklass. Serviceavtal och Service och underhållsavtal gäller vid trycktillfället, med förbehåll för förändringar i omfattning, innehåll och eventuella tryckfel. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. B
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