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SEAT BILLÅN

• PRIVAT   • FÖRETAG
Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även företag som vill äga 
sina fordon och vill ha avskrivnings möjligheter väljer denna fi nansieringsform. 
Vi erbjuder möjlighet att anpassa billånet efter dina önskemål. Fördelar med 
SEAT Billån: 

• Din nya SEAT som säkerhet – Använd bilen som säkerhet för lånet och 
få månadsbetalningar som följer bilens värdeminskning.  

• Billån med restskuld – SEAT Billån erbjuds med restskuld vilket ger 
lägre månadsbetalning och möjlighet att 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.  
• Lös avtalet i förtid – Lös ditt SEAT Billån eller amortera extra när du vill.
• Finansiera hela bilen –  Företag och privatpersoner som använder bilen 

i tjänsten kan fi nansiera bilköpet upp till 100 %. 

Finansiering.
SEAT PRIVATLEASING

• PRIVAT
Ett bekvämt sätt är att leasa bil privat, för den bärande tanken med 
privatleasing är enkelhet. Efter avtalstiden åter lämnar du bilen till 
din SEAT-återförsäljare. Fördelar med SEAT Privatleasing:

• Ingen kontantinsats – Vid privatleasing fi nns inget krav på 
kontantinsats. 

• Inget ägande – Du behöver inte fundera kring bilens framtida 
värde, efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till din SEAT-
återförsäljare. 

• Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är oftast 24-36 
månader men det fi nns även möjlighet till annan avtalstid.

• Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift för nyttjan-
det baserad på hur bilen används, planerad körsträcka, 
avtalstid och bilmodell.

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

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

Välj rätt fi nansiering – se jämförelse-
fi lmen på seat.se/fi nansiering.

https://www.seat.se/finansiering/skotselguide.html
https://www.seat.se/finansiering/valj-ratt-finansiering.html
https://www.seat.se/finansiering/valj-ratt-finansiering.html


3

SEAT FÖRETAGSLEASING

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

• Lägre månadsbetalning – SEAT Företagsleasing erbjuds med 
restvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta 
till ny bil oftare. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer 
bilens värdeminskning.

• Avdragsgill moms – Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad 
och halva momsen är 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 företagets soliditet och likviditet.  

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

Välj mellan:
Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och 
bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, dvs bilens 
restvärde.
Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den  
ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, dvs  
bilens restvärde.

Läs mer om enkla biladministrationen Business Lease på sidan 8.

FAST ELLER RÖRLIG RÄNTA

• PRIVAT  • 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 justeras varje månad, vilket 
innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänk-
ningar. Motsvarande gäller även vid höjning av räntan. Fast ränta 
sätts på leveransdagen och följer kontraktet upp till 60 månader. 
Den ränta du betalar för billånet är avdragsgill med, för närvaran-
de, 30 % i din deklaration. 

ATTRAKTIVT HELHETSERBJUDANDE
Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din nya SEAT. 
Kombinera finansieringen med SEAT Försäkring och SEAT 
Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura 
och betalning per månad.
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I bygg din bil på seat.se kan du enkelt se vad 
din önskade SEAT-modell kostar per månad. 
I bilkonfi guratorn kan du bygga din SEAT och 
se hur månadskostnaden för billån, före-
tagsleasing och förmånsvärde påverkas 
utifrån dem val du gör. Du ser även vad 
tillvalen kostar per månad för vald fi nansie-
ringsform. Där fi nns också information om 
våra övriga fi nansieringsprodukter. Din 
SEAT-återförsäljare kan berätta mer om 
tjänstebilskostnader och förmånsvärde 
beträff ande miljöbilar, nedsättning av 
förmånsvärde, extrautrustning samt avdrag 
om du kör långt i tjänsten.

På seat.se kan du även beställa din privat-
leasingbil online. Det gör du genom tre enkla 
steg och ett urval av bilmodeller.

Bygg din bil 
på seat.se.

För aktuella kampanj- 
och privatleasing-
erbjudanden besök 
seat.se.

KAMPANJ  
ERBJUDANDEN!

https://bilkonfigurator.seat.se/seat-cc/desktop-desktop-013_DEFAULT-sv-normal.view?msk=1
https://privatleasing.seat.se/
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SEAT Serviceavtal.
• PRIVAT  • FÖRETAG

EN VÄLMÅENDE BIL KOSTAR MINDRE
SEAT Serviceavtal innebär service hos auktoriserad SEAT-återförsäljare. 
Enkel kontroll på kostnaderna samtidigt som bilen servas av special-
utbildade mekaniker med tillgång till samtliga specialverktyg. Fördelar 
med SEAT Serviceavtal:

• Fast månadsbetalning – Låg fast månadsbetalning ger enkel 
kontroll över servicekostnaderna för din SEAT.

• Alltid SEAT Originaldelar – Din bil uppdateras alltid med den 
senaste programvaran och servas med SEAT Originaldelar.

• SEAT Originalservice – Med SEAT Originalservice ökar livslängden 
och andrahandsvärdet på din SEAT. 

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

SEAT TRYGGHET
Vi på SEAT vill att ditt bilinnehav ska vara enkelt och därför har vi tagit 
fram SEAT Trygghet. SEAT Trygghet ingår när du väljer att fi nansiera din 
bil med SEAT FINANCIAL SERVICES och ger dig 3 års fri service, nybils-
garanti och assistans. Du behöver inte oroa dig för plötsliga servicekost-
nader, i paketet ingår fri service i 3 år/4 500 mil*, dessutom innebär valet 
av SEAT hög kvalité, därför ger vi nybilsgaranti upp till 3 år/9 000 mil*.

* Det som infaller först.

SEAT kortet VISA.

* Precis som för alla andra kortköp är det viktigt att känna till att SEAT-kortet Visa har en 
ränte- och avgiftsfri inköpsmånad. Om du väljer att delbetala köp utanför din SEAT-återförsäljare 
tillkommer 17,05 % i årsränta och en aviavgift på 25 kr, vilket ger en eff ektiv ränta på 20,92 % vid 
en skuld på 10 000 kr i 12 månader (jan 2019).

• PRIVAT
SEAT-kortet Visa är  speciellt framtaget för dig och din SEAT. Du får unika 
fördelar som gör ditt bilägande enkelt, tryggt och mer förmånligt.

• 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 seatkortet.se

https://www.seat.se/agande/seatkortet/oversikt.html
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SEAT Försäkring.
• PRIVAT   • FÖRETAG
SEAT Försäkring är skräddarsydd för din SEAT. Förutom generösa ersättningsnivåer får du 
alltid trygga reparationer med originaldelar hos auktoriserade SEAT-verkstäder. Självklart 
också till ett konkurrenskraftigt pris. SEAT Försäkring är ett bra val både för din bil och din 
säkerhet. Allt detta ingår i vår bilförsäkring:

• En helt ny SEAT vid stöld eller totalskada upp till två års ålder eller max 4 000 mil.
• Ersättning med 120 % av marknadsvärdet vid totalskada efter två års ålder eller 

max 4 000 mil.
• Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskadegaranti.
• Maskin- och elektronikförsäkring som gäller länge – 8 år eller upp till  

15 000 mil.
• Ingen självrisk vid stöld i bilen om den har fabriksmonterat originallarm.
• Ersättning utan maxgräns för däck, fälgar och fabriksmonterad elektronisk 

utrustning.
• Upp till 25 % rabatt på SEAT Försäkring när du finansierar bilen med märkes-

finansiering. 

Komplettera med tilläggsförsäkring Stor Bilextra. Ersätter 75 % av hyrbilskostnaden i upp 
till 60 dagar, ingen självrisk vid kollision med vilt och reducerad självrisk vid skadegörelse.

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din SEAT. Kombinera SEAT Serviceavtal 
med SEAT Försäkring och märkesfinansiering för ett attraktivt helhetserbjudande – allt på 
en faktura och betalning per månad.

SEAT Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102. SEAT 
Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. För fullständiga försäkrings villkor se 
seatbilforsakring.se Taxi, budbilar och bilar i yrkesmässig trafik kan inte försäkras i SEAT Försäkring.
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Förmånligt och enkelt bilinnehav.
INGÅR ALLTID:
• Ingen kontantinsats och garanterat restvärde 
• Serviceavtal och försäkring
• Drivmedelskort
• 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 helhetserbjudande för era tjänstebilar till en konkurrenskraftig 
månadsbetalning.

SEAT Företagsleasing – Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och 
halva momsen är avdragsgill. Finansieringsformen belastar inte företagets 
övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets 
pengar. Med operationell leasing behöver du inte tänka på bilens restvär-
de. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din SEAT-
återförsäljare. 

SEAT Försäkring – Upp till 25 % rabatt när bilen finansieras med SEAT 
Financial Services.

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

Läs mer på seat.se/finansiering.

Business Lease.

https://www.seat.se/finansiering/seat-business-lease.html
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SEAT Personalbil.
Ge din personal något fint.
• FÖRETAG
Personalbil är en förmånsbil som ditt företag kan erbjuda till dig som 
anställd, en kostnadsneutral personalförmån som kan finansieras genom 
att du betalar alla bilrelaterade kostnader* med ett löneavdrag. Fördelar 
med SEAT Personalbil:

• Enkelt bilinnehav – Du som förare får lägre bilkostnader, 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 löneavdrag, ger tillsammans 
med möjligheten att nyttja företagets inköps avtal en lägre bilkostnad.  

• Lägre månadsbetalning – Personalbil ger en lägre månads-
betalning på cirka 1 500 – 2 000 kr/mån jämfört med att äga en SEAT 
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 Personalbils-
offerter som redovisar bruttolöne avdrag och den totala nettokostnaden 
med hänsyn taget till din tjänstekörning. Självklart erbjuder vi också 
hantering, finansiering och administration för företagets alla bil relaterade 
kostnader. 

* Drivmedel, självrisk vid försäkrings skada och eventuella parkeringsböter betalar du som 
anställd utöver löne avdrag. Avtalstiden är normalt 36 månader, men kan vara kortare för den 
förare som kör många mil per år.  Löneavdraget innehåller leasingavgift (inklusive halva 
momsen), skatt på bilförmån, sociala avgifter på bilens förmånsvärde, serviceavtal, fordonsskatt 
och försäkring.
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Förmånsvärde.
Hur stort förmånsvärdet blir per månad beror på storleken på SKV nybils-
pris* (inkl. extrautrustning) och fordonsskatt för den SEAT-modell som du 
väljer. Nybilspriset fastställs årligen av Skatteverket och följer din SEAT 
under hela innehavstiden. 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:

• Prisbasbeloppsdel – 29 % av prisbasbeloppet, för 2019 är pris-
basbeloppet 46 500 kr.

• Räntedel – 75 % av Statslåneräntan, för 2019 0,51 % multiplicerat med 
bilens pris enligt Skatteverkets prislista.

• Prisdel 1 – 9 % av bilens pris enligt SKV:s prislista, upp till 7,5 pris-
basbelopp.

• Prisdel 2 – 20 % av den del av bilens SKV-pris som överstiger 7,5 
prisbasbelopp.

• Fordonsskatt – Bilens fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen.

I bygg din bil på seat.se kan du enkelt se vad din önskade SEAT-modell 
kostar per månad. I bilkonfiguratorn kan du bygga din SEAT och se hur 
månadskostnaden för billån, företagsleasing och förmånsvärde påverkas 
utifrån de val du gör. Du ser även vad tillvalen kostar per månad för vald 
finansieringsform. Där finns också information om våra övriga finansie-
ringsprodukter. Din SEAT-återförsäljare kan berätta mer om tjänstebils-
kostnader och förmånsvärde beträffande miljöbilar, nedsättning av 
förmånsvärde, extrautrustning samt avdrag om du kör långt i tjänsten.

Tjänstebil.
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SEAT BILLÅN
• Vi erbjuder finansiering med restskuld där bilen fungerar som säkerhet. Finansieringen följer 

bilens värdeminskning vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil 
oftare.

PRIVAT För dig som vill äga bilen och få avdragsgill räntekostnad i deklarationen med 30%.
FÖRETAG Billån är en intressant finansieringsform för företag som vill äga sina fordon och vill ha 
avskrivnings möjlighet.

SEAT PRIVATLEASING
• Om du vill betala för nyttjandet – ingen insats, inget ägande, ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden återlämnar du bilen till din SEAT-återförsäljare.

SEAT FÖRETAGSLEASING
• Vi erbjuder företagsleasing med restvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet  

att byta till ny bil oftare. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värde-
minskning.

• Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.
• Löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar.
• Välj mellan både finansiell och operationell leasing.

SEAT SERVICEAVTAL
• Låg fast månadsbetalning som ger enkel kontroll över service kostnaderna för din SEAT.
• Din bil servas hos auktoriserad SEAT-verkstad med SEAT Originaldelar och din bil uppdateras  

alltid med den senaste programvaran.
• Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din SEAT.

SEAT FÖRSÄKRING
• Upp till 25 % rabatt på försäkringen när du finansierar bilen med SEAT Financial Services.
• En helt ny SEAT eller 120 % av marknadsvärdet vid stöld eller totalskada.
• Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som ersätts av vagn skadegaranti. Ingen självrisk vid stöld i 

bilen om den har fabriksmonterat originallarm.

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

SEAT PERSONALBIL
• Kostnadsneutral personalförmån som finansieras genom ett löneavdrag.
• Du som förare  får lägre bilkostnader, slipper betala kontantinsats och behöver inte fundera över 

restvärdet.

SEAT BILADMINISTRATION
• Business Lease – Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Varför SEAT Financial Services?




