Lease din næste
bil igennem os
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Du vælger,
hvilken bil du
ønsker at lease.

Vi udformer en
kontrakt, der matcher
dine ønsker.

Du skriver under
og får nøglerne til
din nye bil.

Matchlease - dit nye
leasingselskab
Hos MATCHBILER har vi solgt og serviceret biler siden 1989, og fra 2016
kan du nu – udover at købe bil hos os – også lease din nye bil igennem vores
nystiftede firma MATCHLEASE.
MATCHLEASE er et mindre selskab, der ikke skal aflønne en større organisation, og netop derfor har vi mulighed for at garantere markedets laveste
leasingpriser – uanset om det er til privat eller erhverv.
Vi tilbyder flere forskellige former for leasing og bestræber os på at skræddersy løsninger, der matcher vores kunders behov. Ønsker du at køre Porsche
eller drømmer om en Audi Q7, kan vi gøre drømmen til virkelighed – uden det
behøver koste dig alverden.

Eksempler på leasingtilbud
Hyundai i30

Hyundai i40

i30 Active 5-dørs HB
Førstegangsbetaling kr 5.000,Valgfri løbetid 6-18 mdr.

i40 1,7 CW CRDI Trend
Førstegangsbetaling kr 5.000,Valgfri løbetid 6-18 mdr.

2.395 kr/md.

4.495 kr/md.

Se alle vores aktuelle leasingtilbud på
matchbiler.dk/leasing/

Mød Thomas, vores
leasing ansvarlig
Med mange års erfaring fra leasing branchen er Thomas Pedersen, vores leasing ansvarlig, nu klar til at byde MATCHLEASEs kunder velkommen. Thomas
har tidligere beskæftiget sig med både operationel og finansiel leasing til privat
og erhverv og har dermed en stor knowhow inden for leasing.
“Jeg glæder mig til at kunne hjælpe vores kunder med at finde den leasingaftale, der matcher deres behov. Lang- eller korttidsleasing? Luksus- eller
hverdagsbil? Privat- eller erhverv? Mulighederne er mange.”
Thomas Pedersen, Leasing ansvarlig.

Privatleasing
Utrolig mange vælger at privatlease familiens nye bil, fordi der medfølger en
lang række fordele. Hos MATCHLEASE har vi et stor udvalg af nye og brugte
biler, som vi leaser ud til en lav månedlige ydelse – kort eller lang tid, alt efter
hvad du ønsker.
Fordele:
Lav udbetaling kontra billån

Ingen skjulte gebyr eller omkostninger

Fleksible løsninger

Enkel og hurtig kreditvurdering

Erhvervsleasing
Med erhvervsleasing har du mulighed for at holde på likviditeten i dit firma,
skifte din firmabil løbende og nemt skille dig af med den, hvis behovet herfor
ophører. En smart og gennemsigtig aftale, der giver virksomheden en enorm
fleksibilitet.
Fordele:
Stor fleksibilitet

Intet værditab

Gennemsigtighed

Attraktiv beskatning

Beskatning af firmabil
Uanset om du køber eller leaser din firmabil, så beskattes du, og dit
beskatningsgrundlad bliver beregnet på samme vilkår, som ved køb. Bilens
indkøbspris plus den fulde danske registreringsafgift er det, der tager
udgangspunkt i dit beskatningsgrundlag.
Obs. Ved brugte biler yngre end 36 måneder, vil du blive beskattet af nyprisen
på den pågældende leasingbil inklusiv udstyret.

Gunnar Clausens Vej 13A - 8260 Viby
Telefon: 2154 0059, mail: kontakt@matchlease.dk

