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Hvad skal du huske inden aflevering af bilen?
Bilen skal være rengjort ved aflevering. Ellers vil du blive 
faktureret for en mislykket inspektion.

Ligger dine hjul til opbevaring hos forhandleren, skal du 
huske at hente og aflevere dem sammen med bilen.

Din bil har haft en skade. Hvad skal du gøre?
Har din bil haft skader i leasingperioden, skal skaden være 
anmeldt og takseret af din forsikring inden aflevering. Det 
er ikke muligt at anmelde eller taksere skader under og 
efter inspektion af din bil. Du skal medbringe eventuelle 
skadesanmeldelser på tilbageleveringsdagen.

Hvordan afleverer du bilen?
Du skal bestille en tid til aflevering af bilen på: 
finans-bmw.dk/tilbagelevering

Hvis det ikke er muligt at bestille tid præcis på 
udløbsdatoen, vil du ikke blive opkrævet ydelse fra 
udløbsdatoen til datoen for aflevering indtil den 15. i 
måneden. Eventuelle overkørte kilometer vil dog blive 
afregnet i henhold til kontrakten. 

Der kan være en ekspeditionstid på op til 6 uger efter 
tilbagelevering, før du modtager den endelige opgørelse.

Aftalen er bagudbetalt. Derfor vil du modtage en 
opkrævning  for den sidste ydelse ved udløb af 
leasingaftalen.  

Din huskeliste:
- Booke en tid til aflevering på: 
 finans-bmw.dk/tilbagelevering
- Anmelde og få takseret eventuelle skader til  
  forsikringen samt aflevere eventuel   
  skadesanmeldelse
- Rengøre bil inden aflevering
- Aflevere bilens registreringsattest 
 (hvis denne er modtaget)
- Aflevere 2 stk. nøgler
- Aflevere servicehæfte 
 (hvis dette er modtaget)
- Aflevere instruktionsbog
- Aflevere eventuelt ekstra hjulsæt 
 (sommer- og/eller vinterhjul)
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