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ARVAL PRIVATLEASING
Vi har udarbejdet denne miniguide til dig, så du i ro og mag kan 
sætte dig ind i hvad privatleasing er. Guiden indeholder alle 
informationer om Arval privatleasing. Hvis du efter at have læst 
guiden stadig har spørgsmål, så sidder vi klar til enten at tale med 
dig via telefonen, eller til at besvare dine spørgsmål via e-mail. 
Vores kontaktoplysninger finder du sidst i guiden eller på arval.dk/
privatleasing.

HVAD ER PRIVATLEASING?
At privatlease en bil via Arval, er stort set det samme som at leje en 
bil i en længere periode. Du betaler en udbetaling og derefter en fast 
månedlig ydelse i den aftalte periode. Du har derved fuldt overblik 
over dit bilbudget i de 36 måneder, som vores privatleasingaftaler 
normalt har varighed af. Service- og vedligehold af leasingbilen er 
altid inkluderet i din privatleasingaftale via Arval. Det vil sige, at du 
undgår uforudsete omkostninger til service- og vedligeholdelse. 
Du slipper også for bekymringerne om et evt. værditab på din bil 
når den skal sælges. Dette værditab påtager Arval sig som ejer af 
bilen. Ved kontraktudløb returnerer du blot bilen ved et af vores 
tilbageleveringssteder, hvorefter vi sørger for resten.
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1. KRAV
Du skal minimum være 18 år. Du skal være bosiddende i Danmark og 
selvfølgelig have et gyldigt førerbevis til personbiler. Dette er krav 
for at vi kan oprette en privatleasingaftale til dig.

2. FORTRYDELSESRETTEN
Du skal være opmærksom på at fortrydelsesretten jf. 
forbrugeraftaleloven ophører ved underskrift af vores leasingaftale.  
Du har dog stadigvæk 14 dages fortrydelsesret på vores 
forsikringsprodukt hvis du har tilvalgt dette.

3. KEND DIN KUNDE
Som alle andre finansielle virksomheder i EU har vi hos Arval 
forpligtet os til at efterleve det såkaldte ’kend din kunde’ regelsæt. 
Der betyder, at vi til enhver tid skal kunne dokumentere hvem vores 
kunder er, samt hvilke betalingskilder vores kunder benytter. For 
at vi kan efterleve dette, vil du opleve, at vi beder om personlige 
oplysninger samt kopi af billede legitimation i forbindelse med 
oprettelse af privatleasingaftalen.

https://www.arval.dk/erhvervsleasing-smv/privacy

4. KREDITVURDERING
En leasingaftale er opbygget omkring en fast månedlig betaling, og 
derfor kræver det en positiv kreditværdighedsvurdering før aftalen 
indgås. Derfor vil vi også spørge dig om økonomiske oplysninger, 
f.eks. årsopgørelse og indkomstforhold.

5. DU SKAL KENDE DIT KØRSELSBEHOV
Din leasingkontrakt indeholder altid en aftale om hvor mange 
kilometer du må køre om året, samt omkostningen ved at 
overskride dette antal kilometer. For at undgå at betale for 
overkørte kilometer, skal du derfor kende dit årlige kørselsbehov. 
Hvis dit kørselsbehov ændrer sig under en igangværende aftale, 
anbefaler vi at du kontakter os så vi sammen kan få justeret antal 
kilometer og månedlig leasingydelse.

6. SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSE
Vær opmærksom på hvilke ydelser der er inkl. i 
privatleasingaftalen. Hos Arval har vi gjort det meget 
enkelt. Vores privatleasing indeholder altid en service- og 
vedligeholdelsesaftale. Herefter kan du aktivt tilvælge Arval 
forsikring, Arval vejhjælp samt en dækaftale. Bøder, gebyrer, grøn 
ejerafgift, tilbageleveringsgebyr og brændstof er ikke inkluderet 
i vores privatleasingaftale, disse udgifter skal du derfor betale 
særskilt.

HVAD SKAL DU VÆRE 
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Ved forsinket betaling af leasingydelsen, eller af andre skyldige 
beløb i henhold til leasingaftalen, er Arval berettiget til at opkræve 
morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens 
regler herom.

9. OPSIGELSE
Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, så kan 
du opsige leasingaftalen efter 11 måneder med 1 måneds varsel til 
udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i 
opsigelsesperioden. Vær opmærksom på, at har du en leasingaftale, 
hvor du har betalt en udbetaling, så refunderes den ikke ved 
opsigelse.

7. FORPLIGTIGELSE
Som leasingtager er du forpligtet til at overholde de foreskrevne serviceeftersyn, og sikre at de udføres på bilen. De regelmæssige service- 
og vedligeholdelseseftersyn udføres på fabrikantens autoriserede værksteder eller på et værksted anvist af Arval. Vi anbefaler at du nøje 
gennemlæser betingelserne for service- og vedligehold af din leasingbil, bilag 1 i leasingaftalen. Din leasingbil skal vedligeholdes således at den 
altid er i god og brugbar stand, og ikke udviser anden forringelse end hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

8. BETALING
Du betaler hver måned et fast beløb som betales forud for den efterfølgende måned. Vi fakturerer din månedlige leasingydelse ca. den 15. i hver 
måned. Denne faktura skal du betale senest 14 dage efter fakturadato. Første faktura modtager du den måned, der begynder efter bilens levering. 
Samtidig med betaling af første leasingydelse betales en forholdsmæssig ydelse beregnet for perioden fra bilens 1. registreringsdato til udløbet 
af den pågældende måned. Første leasingydelse kan således være større end den ordinære leasingydelse du bliver faktureret fra og med anden 
betaling.

10. TILBAGELEVERING
Ved kontraktudløb skal bilen gennemgås for skader og mangler 
af en uafhængig part. Vi anbefaler at du læser betingelserne 
for tilbagelevering i leasingaftalen grundigt igennem, bilag 2 i 
leasingaftalen. Herudover kan du selv gøre en del for at undgå en 
ekstraregning når bilen returneres:

- Overhold alle service rettidigt
- Sikre at alle service udføres jf. fabrikantens forskrifter
- Bilen er nyvasket og støvsuget ved aflevering
- Aflevere alle elementer sammen med bilen (se bilag fra 
leasingaftalen vedr. tilbagelevering)
- Eventuelle skader er anmeldt til forsikringsselskabet inden 
aflevering
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11. FORSIKRING
Som leasingtager er du forpligtet til at tegne ansvars- og kaskoforsikring på den leasede bil igennem hele leasingperioden. I en 
privatleasingaftale er der krav om både ansvar- og kaskoforsikring. Årsagen er, at vi ønsker at sikre os, at vi kan få erstattet bilen, hvis den skulle 
blive skadet eller bortkomme i leasingperioden. Du kan derfor ikke lease en bil hos os, hvis du ikke også altid har en gyldig kaskoforsikring på 
leasingbilen. 

Med en Arval privatleasing aftale kan du tilvælge Arval bilforsikring. Forsikringspræmien bliver dermed inkluderet i den månedlige leasingydelse 
og du har det hele samlet ét sted. Uanset, om du har en skade, nedbrud, spørgsmål til udlandskørsel eller lignende kontakter du Arval. Arval 
tilbyder forsikring i samarbejde med Greenval Insurance DAC. Arval fungerer som forsikringsformidler – begge selskaber er under tilsyn af 
Finanstilsynet. Vælger du ikke at gøre brug af Arval bilforsikring vil du blive opkrævet et forsikringsadministrations gebyr.

https://www.arval.dk/about-arval/forsikring
https://www.arval.dk/privatleasing


