
Køb eller leasing 

 Har det bedst med at eje

Har ønske om at beholde bilen i mange år

Har adgang til billig lånekapital eller kan betale 
kontant og få en god kontantrabat på bilen

Vil ikke gå på kompromis med farve, 
modelvariant etc.

Vil fortrinsvis gå efter billige mikrobiler.  
De kan sjældent betale sig at lease

Vil evtentuelt selv holde bilen ved lige

Ønsker tryghed i budgettet

Ønsker stor fleksibilitet og hyppig udskiftning af bil

Ønsker en lidt større bil,  
end man har råd eller lyst til at købe

Har ikke til udbetalingen

Skal udstationeres eller rejse bort af andre 
grunde i nær fremtid

Kan gå på kompromis med farve, udstyr og bilmærke

Vælg først den rette bil

Hvilken type billist er du?

Det første, du eller familien skal 
gøre, når der skal købes bil, er 
at få afdækket behovet. Lav for 
eksempel en liste over jeres krav, 
så I ikke glemmer noget: Ønsket 
rummelighed, antal sæder, antal 
døre, gode sæder til lange ture, 
multijustérbart rat, brændstoføko-
nomi, antal hestekræfter, benzin 
eller diesel, egnethed som cam-
pingtrækker, egnethed som fami-
liebil, udsyn, sikkerhed, gensalgs-
værdi med meget mere. 

Prøvekør fire-fem udvalgte mo-
deller hos lokale forhandlere og 
kryds tjeklisten af undervejs. Det 
er dyrt at købe en forkert bil og 
så skulles sælge den efter et år til 
halvandet.

En anden mulighed er at købe 
brugt. Køber du brugt, slipper du 
for det store værditab og kan få 
meget udstyr for ikke ret mange 
penge, men du får flere udgifter til 
service og reparationer. En forsik-
ring mod mekanisk nedbrud kan 

være en god idé, især hvis bilen 
har automatgear, firehjulstræk 
eller masser af elektronik. Spørg 
forhandleren.

Når det gælder finansiering, så 
sammenlign tilbuddet fra forhand-
leren med bankens. ÅOP (Årlig 
Omkostning i Procent) er en god 
ledetråd, men det vigtige er at 
betale mindst efter skat.

KØB LEASING
Ofte kan der være store besparelser at hente 

ved leasing af lidt større og dyrere biler

Se tilbud om bilfinansiering her Overvejer du privatleasing? Gå til leasingguiden

http://bilpriser.dk/billaan/
http://bilpriser.dk/privatleasing/


Når du har valgt bilmodel, står valget i dag mellem køb hos en bilforhandler  
eller privatleasing hos et firma på nettet eller hos en forhandler.   
Se fordele og ulemper ved de to modeller herunder.

FORDEL: Bilen er din - du kan bestille den i den farve og med 
det udstyr, du ønsker, og du kan gøre med den, hvad du vil

ULEMPE:  Værditabet. Ved køb vil du opleve et værditab. Det er 
ikke unormalt, at en ny bil har tabt halvdelen af sin værdi efter 

fire år, især ved skader, rygning og hund i bilen

FORDEL: Ofte det mest økonomiske ved ejerskab i en længere 
årrække, især hvis bilen serviceres ordentligt

ULEMPE: Du skal betale 20 % i udbetaling eller en meget høj 
rente, hvis du vil slippe for udbetaling

FORDEL: Ekstraudstyr tilhører dig og kan gøre salget lettere, 
evt. løfte salgsprisen

ULEMPE: Du skal selv betale service - og reparationer,  
når garantien udløber

FORDEL: Du får ikke en ekstraregning ved salget af bilen

ULEMPE: Lille fleksibilitet. Det er dyrt at skifte bil ofte

FORDEL: Du får straks den ny bil ved forhandleren, når du 
 bytter den gamle med en ny

ULEMPE: Du taber ekstra meget ved videresalget, hvis du 
ikke har holdt bilen ordentligt

FORDEL: Der er ingen begrænsninger i,  
hvor meget du kører om året

ULEMPE: Det kan være besværligt og tidkrævende  
at sælge den brugte bil

FORDEL: Budgetsikkerhed. Du ved med stor sikkerhed, hvad 
du kommer til at betale i leasingperioden

ULEMPE: Bilen er ikke din. Hvis du f.eks. monterer ekstraudstyr, 
overgår det typisk til leasingselskabets eje. Du kan ofte ikke frit 

vælge farve og udstyr

 
FORDEL: Du slipper for 20 % i udbetaling, ofte skal du kun af 

med en lille førstegangsbetaling - eller slet ingen. Ved premium-
mærker som BMW,  Audi, Volvo og Mercedes-Benz er der dog 

mærkbare førstegangsbetalinger

ULEMPE: Din eventuelle førstegangsbetaling får du ikke tilbage, 
heller ikke hvis du må opsige kontrakten før 11. måned. Et evt. 

depositum returneres, når udgiften til skader er trukket fra

FORDEL: Intet værditab. Det tager leasingselskabet

ULEMPE: Du risikerer at skulle betale for skader og rengøring 
efter rygning og hund i bilen. Og for overkørte km

FORDEL: Stor fleksibilitet. Efter 12 måneder kan du opsige  
kontrakten og lease eller købe en ny bil

ULEMPE: Der kan være begænsninger for, hvem der  
må køre i bilen

FORDEL: Service er inkluderet, og ved leasing i tre eller fire år 
får du udvidet garanti, hvis du leaser en bilmodel, som der nor-

malt kun er to eller tre års garanti på

ULEMPE: Du skal måske aflevere leasingbilen et sted, hvor du 
ikke kan køre derfra i en ny bil

FORDELE Nogle leasingselskaber tilbyder „all inclusive“ med 
forsikring, ejerafgift, dæk osv. inkluderet, så du kun skal betale 

brændstof ud over leasingydelsen

ULEMPE: Ikke alle mærker og modeller kan privatleases.  
Kompromiser kan være nødvendige

Led efter gode brugtbiler her

KØB LEASING

http://bilpriser.dk/carsearch.do


 Privatleasing af bil
Med privatleasing får du budgetsikkerhed

Hvad er minillease  
og mixleasing? 
Privatleasing er leje af en bil i over 
6 måneder. Hvis det er under 6 
måneder, er det udlejning. Det 
kaldes så ofte for minilease. Men i 
praksis går grænsen mellem udlej-
ning og leasing ved 6 måneder. 

Privatleasing over kun 12 må-
neder markedsføres under navne 
som mixleasing og fordelsleasing. 
Efter de 12 måneder tilbydes man 
at overtage bilen uden udbetaling, 
men ofte med en ret høj rentesats 
og en forudbestemt pris.

Finansiel leasing  
- pas på som privat!
Privatleasing er normalt operati-
onel leasing, som det kaldes. Det 
betyder, at du efter leasingpe-
rioden blot tilbageleverer bilen 
til leasingselskabet. Du kan også 
vælge finansiel leasing, som kan 
sammenlignes med en såkaldt kre-
ditkøbsaftale. Her skal man  
efter leasingperioden købe bilen 
til en forud aftalt pris eller finde 
en køber, der vil. Og du skal ofte 
selv betale for service og eventu-

elle nedbrud. Som privatperson 
kan det være svært at overskue, 
om man i den sidste ende har 
bundet sig til at købe bilen til en 
for høj pris. Du kan lide store tab, 
hvis du f.eks. ikke er opmærksom 
på, om moms og registreringsaf-
gift er med i den endelige pris. Så 
generelt bør private holde sig til 
operationel leasing og selskaber, 
der benytter sig af en FDM-god-
kendt privatleasingkontrakt.

Hvad er flexleasing?
Flexleasing er leasing af brugte 
biler på forholdsmæssig afgift. Det 
er biler, der ikke er betalt regi-
streringsafgift på. Afgiften betales i 
stedet månedsvist.  

Vælg et seriøst flexleasingselskab, 
der har været i markedet længe og 
er kendt for redelighed. Fordelen 
ved flexleasing er, at du kan bestille 
en bestemt drømmebil, og hvis den
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har et vist antal år og km på bagen, 
kan den ofte leases ret billigt. 
Flexleasing er ofte uden service 
inkluderet.

Hvis man ønsker at privatlease 
en bil, skal man måske have solgt 
sin egen først. Enten kan man 
forsøge sig hos nogle forhandlere 

eller sætte den til salg på Bilpriser  
Salgsservice, hvor man kan få en 
garanteret pris. Man kan også 
sælge den via online bilauktionen 
Autocom.dk, hvor man selv sætter 
mindsteprisen. Inden man sætter 
bilen til salg, kan man med fordel 
lave en salgsvurdering på bilpriser.
dk og afstemme forventningen til 
salget.  Vælg Salgsvurdering og vær 
ærlig i din egen bedømmelse af din 
bil. Så får du et godt bud på, hvad 
bilen kan sælges for til en forhand-
ler, både uden køb af en anden bil 
eller med køb af en anden bil.

Tips & råd
Links til andre sider på  
www.bilpriser.dk:

Køb
Privatleasing af bil 
Ny eller brugt bil 
Valg af bil 
Handel med brugt bil 
Tjeklisten - Bilens stand
Send bilen til test

Salg
Få mest muligt for bilen 
Sælg din bil på auktion 
Slutseddel
Bliv en bedre sælger
Ordliste ved køb og salg
Fototips

Jura
Inden du køber brugt bil
Inden du sælger brugt bil
Når bilen lider af en mangel
Absolut reklamationsfrist
Undgå klip i kortet 
Ankenævn for Biler
Grænseplader
Pas på miljøzonerne 

Penge
Totaløkonomi (skema)
Totaløkonomi (TCO) 
Forsikringer
Billån – bilfinansiering
Skrot øsen
Spar på brændstof og kørsel
12 gode miljøråd

Mekanik og teknik
Dæk og fælge
Gør bilen vinterklar
Motorvarmere 
Vinterkørsel
Vinterdæk
Få styr på din tandrem
Motorolier
Tips til den varme ferietur
Hvad du bør vide inden syn
Korrekt motorjustering
20 gode råd om karosseri
Valg af dæk i vintertiden

Når din bil er solgt - eller  
inden da -  er det bare at gå 
på jagt efter de gode leasing- 
tilbud og vælge den bil, der 
passer til ens behov og  
pengepung. Der er blandt 
andet leasingselskaber at finde 
på bilpriser.dk/privatleasing/

salgsservice

Releasing - hvis du vil spare mest
Flere leasingselskaber er begyndt at tilbyde 
releasing. Det er typisk biler, der har kørt 
12.000-14.000 km og er så godt som nye. Da 
der er betalt førstegangsbetaling én gang - det 
gjorde den første kunde jo - så kan selskaber-
ne ofte sætte førstegangsbetalingen til 0 eller  
meget ved releasing.
Releasing er for kunder, der går efter et 
køretøj, der kan bringe dem billigt, sikkert og 
tørt fra a til z i al slags vejr. Ofte kan bilisten 
spare 300 til 500 kroner om måneden ved at 
vælge releasing i stedet for nybilleasing. De 
gode leasingselskaber tilbyder FDM-godkendt 
kontrakt, vejhælp i ind- og udland, dækaftaler, 
fuld garanti og service.

De bilister, der bør interessere sig for relea-
sing, er de samme, som interesserer sig for 
leasing. Det er bilister, som måske lige har fået 
et job, som ikke vil eller kan lægge 20 pct. i 
udbetaling ved et køb, og som ikke ønsker at 
tage værditabet på en bil. Desuden ønsker de 
budgetsikkerhed. Mange vælger små, brænd-
stoføkonomiske mikrobiler med lav ejerafgift, 
men kører dungt og skal tage én eller flere 
kolleger med, kan du med fordel kikke på en 
lidt større bil med dieselmotor. Behovet bør 
styre valget. På bilpriser.dk/privatleasing/ kan 
man finde links til gode releasingtilbud.
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