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Rekstrarleiga

Rekstrarleiga Iveco

Hvað er ekki innifalið í föstu
mánaðargjaldi?

Iveco býður fyrirtækjum rekstrarleigu á nýjum bílum. Í
rekstrarleigu Iveco fær fyrirtækið nýjan bíl til umráða í 1-5 ár,
gegn föstu mánaðargjaldi.
Leigutaki losnar við alla fjárbindingu og endursöluáhættu. Með
rekstrarleigu Iveco er óvissa vegna bifreiða lágmörkuð. Greitt er
fast mánaðarlegt leigugjald og bifreiðinni er einfaldlega skilað
við lok leigu.

Tryggingar, bifreiðagjöld, viðhald og viðgerðir vegna
slitfleta t.d. dekk er á kostnað leigutaka, sem og
rúðuþurrkublöð, eldsneyti og aðrar rekstrarvörur. Leigutaki
greiðir einnig allar sektir sem rekja má til notkunar bílsins.

Hvað er innifalið í föstu
mánaðargjaldi?
Mánaðargjald sem felur í sér afnot af bílnum, smurþjónustu
og þjónustuskoðanir og viðhald á bremsubúnaði samkvæmt
þjónustubók bílsins hjá þeim aðilum sem Iveco viðurkennir og
20.000 km. akstur á ári. Hver kílómetri umfram það kostar 18 kr.
+ vsk.

Hvar fæst þjónusta fyrir bílinn?
Viðurkenndir þjónustuaðilar Iveco sjá um smurþjónustu og
þjónustuskoðanir. Komi upp bilanir skal leigutaki snúa sér
beint til næsta viðurkennds þjónustuaðila Iveco.

Ökuritar
Allir rekstrarleigubílar Iveco eru útbúnir ökurita sem
viðskiptavinir geta nýtt sér til að hafa eftirlit með notkun
á bílnum. Fyrir fast mánaðargjald er hægt að fylgjast
með bílnum í rauntíma á korti, eknum vegalengdum,
viðkomustöðum, aksturslagi og hraða. Einnig er hægt
að fá staðlaðar skýrslur sem sýna notkun og nýtingu
bílsins. Enginn nema leigutaki hefur aðgang að þessum
upplýsingum.

Spurt og svarað
Er allt viðhald innifalið í mánaðargjaldinu?
Já, reglubundnar smurþjónustur með vinnu, síum og olíum er innifalið ásamt öllum
þjónustuskoðunum. Það kostar þig því ekkert aukalega að halda bifreiðinni í toppástandi á meðan á
leigutíma stendur.

Er einhver upphafskostnaður?
Nei.

Eru engin önnur útgjöld en mánaðarlega greiðslan?
Það fer eftir því hvaða leið hefur verið valin.
Hægt er að velja um rekstrarleigupakka með eða án trygginga. Ef valinn er pakki 2 eru engin önnur
föst útgjöld sem tengjast bílnum.

Hvað gerist þegar samningstímanum er lokið?
Bílnum er einfaldlega skilað til okkar. Þegar bifreiðinni er skilað fer fram uppgjör vegna hugsanlegra
tjóna á henni og slits sem er umfram það sem eðlilegt getur talist, nánari upplýsingar varðandi
skilauppgjör síðar í þessum bækling.

Er hægt að leigja allar tegundir af bílum í gegnum Iveco
rekstrarleigu?
Já það er í boði. Hér á næstu blaðsíðu má sjá nokkur verðdæmi yfir algengustu sendibílana en stærri
bíla eins og dráttarbíla eða verktakabíla þarf að reikna sérstaklega enda er útbúnaðurinn sérsniðinn
að þörfum leigjanda.

Hafa Kraftvélar aðgang að ökuritanum?
Kraftvélar hafa ekki aðgang að staðsetningu bílsins né viðkomustöðum heldur eingöngu eknum
kílómetrum á hverjum tíma til þess að fylgjast því að viðkomandi bíll sé fyllilega þjónustaður.

Er bíllinn í fullri ábyrgð?
Já bíllinn er alltaf í fullri ábyrgð á leigutíma, hvort sem leigutíminn er 1 ár eða 5 ár.

Verðdæmi
Iveco Daily sendibíll 3.500 kg.
Vörurými 9 m³, beinskiptur, 126 hestöfl, Webasto, krossviður í gólfi
Leiguverð frá 116.900 kr.*

Iveco Daily sendibíll 3.500 kg.
Vörurými 12 m³, beinskiptur, 126 hestöfl, Webasto, krossviður í
gólfi, millihæð á vörurými
Leiguverð frá 126.900 kr.*

Iveco Daily sendibíll 5.000 kg. með
vörukassa og vörulyftu
Vörukassi 4,5 metrar að lengd, beinskiptur, 126 hestöfl, Webasto,
vörulyfta 1.500 kg.
Leiguverð frá 199.900 kr.*

Iveco Daily pallbíll 3.500 kg.
Fastur pallur, beinskiptur, 126 hestöfl, Webasto, niðurfellanleg
skjólborð á palli, 3 manna bíll
Leiguverð frá 129.900 kr.*

Iveco Daily flokkabíll með palli 3.500 kg.
Fastur pallur, beinskiptur, 126 hestöfl, Webasto, niðurfellanleg
skjólborð á palli, 7 manna bíll
Leiguverð frá 139.900 kr.*

* Mánaðarleiga án vsk. og miðast við 60 mánaða rekstrarleigusamning.

Verðdæmi
Iveco Eurocargo sendibíll 7.500 kg. með
vörukassa og vörulyftu
Vörukassi 5,5 metrar að lengd, beinskiptur, 220 hestöfl, Webasto,
vörulyfta 2.000 kg.
Leiguverð frá 276.900 kr.*

Iveco Eurocargo sendibíll 12.000 kg. með
vörukassa og vörulyftu
Vörukassi 5,5 metrar að lengd, beinskiptur, 220 hestöfl, Webasto,
vörulyfta 2.000 kg.
Leiguverð frá 310.900 kr.*

Staðalbúnaður í öllum Iveco Daily bílum
126 hestafla mótor (2400cc) - Beinskiptur (6 gíra) - Afturhjóladrif - ABS bremsukerfi - ESP stöðuleikastýring Spólvörn - Loftpúðar fyrir ökumann og farþega - Bílstjórasæti með fjaðrandi ökumannssæti, hita og fjölstillingu Farþegasæti fyrir tvo - Webasto miðstöð fyrir hús og vél - Afturhurð með 270° opnun - Útvarp með CD og MP3
- Bluetooth - Rafdrifnar rúður - Rafdrifnir upphitaðir hliðarspeglar - Þokuljós sem lýsa í beygjuátt - Aksturstölva
með þjónustuupplýsingum - Krossviður í gólfi farangursrýmis með festilykkjum og rennihurð hægra megin í
sendiferðabílum - Samlæsing á öllum hurðum með fjarstýringu í lykli - Hjólkoppar - Hæðarstillanlegt öryggisbelti
- Veltistýri - Armpúði á bílstjórasæti - Niðurfellanlegt miðjusæti, hægt að nota sem vinnuborð - Stórt geymsluhólf
undir farþegasætum - Sjálfvirk miðstöð með hitastýringu

Spennandi úrval aukabúnaðar
Agile rafskipting - Hi-Matic sjálfskipting - Stærri mótor 146-206 hestöfl - 4x4 sídrifinn væntanlegt sumarið 2015
- Loftpúðafjöðrun að aftan - Dráttarkrókur - Rennihurð beggja vegna - Klæðning í toppi með teppi og LED ljósi
- Klæðning í hliðum með einangrun - Þjófavarnarkerfi - Bakkskynjarar - Bakkmyndavél - Gluggar í afturhurðum
með hitara - Loftkæling (air condition) - Ljósagrind

Agile rafskipting

Hi-Matic 8 þrepa
sjálfskipting

Stærri mótor
146-206 hestöfl

* Mánaðarleiga án vsk. og miðast við 60 mánaða rekstrarleigusamning.

Ljósagrind

Þegar bílnum er skilað
Ástandsskoðun
Þegar rekstrarleigusamningurinn rennur út þarf að skila bílnum
til Kraftvéla. Bíllinn fer þá í gegnum staðlaða ástandsskoðun. Í
því ferli er heildarástand bílsins metið, tjón, gallar og allt sem
vantar er skjalfest. Einnig er kílómetrastaða bílsins skoðuð með
tilliti til umsamins hámarksaksturs.
Haft verður samband við leigutaka u.þ.b. tveimur mánuðum
áður en rekstrarleigusamningurinn rennur út og skiladagsetning
tilkynnt.

Svona er ástand bílsins metið
Um leið og þú skilar bílnum verður ástandsskýrsla útbúin í
kjölfar ítarlegrar ástandsskoðunar. Ástandsskoðunin fer fram
í dagsbirtu eða vel upplýstum sal. Fjarlægð við mat á tjóni er
u.þ.b. 80 - 100 cm frá bílnum. Ástandsskýrsla er svo undirrituð
af báðum aðilum, en í skýrslunni koma fram öll tjón sem þarf að
lagfæra.

Þrif og þvottur
Þegar bílnum er skilað á hann að vera hreinn að innan sem
utan.

Slit á bílnum
Á notuðum bíl sést alltaf eitthvert slit. Slit sem er umfram
eðlilega notkun er flokkað sem óásættanlegt. Ef útlitstjón er
á bílnum eða tæknilegir eiginleikar bílsins í ólagi þá lækkar
verðmæti bílsins umfram það sem eðlilegt getur talist.
Hér er átt við aðstæður þar sem bíllinn hefur lent í óhappi eða
viðgerðir hafa ekki verið framkvæmdar rétt. Þetta getur verið
tjón eins og beyglur, brotnir stuðarar, tjón á öxlum, innréttingu
og svo framvegis. Þegar bílnum er skilað fer fram uppgjör vegna
hugsanlegra tjóna á bílnum og slits sem er umfram það sem
eðlilegt getur talist.
Það er mikilvægt að leigutaki mæti í þjónustuskoðanir og
smurþjónustu svo bíllinn fái rétta meðhöndlun eftir forskrift
framleiðanda. Annars fellur verksmiðjuábyrgð bílsins niður og
flyst þá ábyrgð á leigutaka.

Tjón á yfirbyggingu
Í lagi
• Litlar rispur eða smávægilegar lakkskemmdir
sem eru styttri en 10 mm að lengd
• Ein beygla á hverjum hluta bílsins sem er
minni en 10 mm að þvermáli og skemmir ekki
lakk
• Minni skrámur eða för í gúmmílistum, sem
ekki skaða bílinn eða gera hann ótraustari
Ekki í lagi
•
•
•
•

Beyglur sem eru stærri en 10 mm í þvermál
Beyglur sem skemma lakkið
Illa framkvæmdar viðgerðir
Gömul tjón af einverju tagi

Tjón á stuðurum og svuntum
Í lagi
• Litlar rispur eða smávægilegar lakkskemmdir
sem ná ekki inn að grunni og eru styttri en
100 mm að lengd
• Litlar rispur og smávægilegar lakkskemmdir
sem ná inn að grunni og eru styttri en 20 mm
að lengd
• Ein beygla á hverjum hluta bílsins sem er
minni en 30 mm í þvermál og skemmir ekki
lakk
• Minni skrámur eða för í gúmmílistum sem
skaða ekki bílinn eða gera hann ótraustari
Ekki í lagi
• Brot eða sprungur
• Aflögun sem gerir það að verkum að hlutar
sitja ekki rétt
• Aflögun á stuðarafestingum
• Skrámur eða för í gúmmílistum sem hafa áhrif
á styrkleika eða valda tjóni

Tjón á rúðum og ljósum
Í lagi
• Einstaka sprungur eftir steinkast
eða flísar sem eru minni en 5
mm í þvermál og ekki í sjónlínu
bílstjóra
• Mjög litlar sprungur eftir steinkast eða litlar flísar, allt að
10 stk. á hverjum 10 cm2 sem hvorki sjást frá uppgefinni
skoðunarfjarlægð né eru í sjónlínu bílstjóra
• Rispur sem eru ekki sýnilegar úr skoðunarfjarlægðinni
Ekki í lagi
• Brot eða sprungur
• Mjög litlar sprungur eftir steinkast eða flísar,
fleiri en 10 stk. á hverjum 10 cm2
• Áberandi sprungur eftir steinkast eða flísar
sem eru í sjónlínu bílstjóra
• Sprungur eftir steinkast eða flísar sem eru
lengri en 5 mm
• Óþétt fram- eða afturljós
• Tjón á framljósum, afturljósum eða ljóskúplum

Tjón á innréttingum
Í lagi
• Litlar rispur eða skrámur sem
flokkast undir eðlilegt slit
• Eðlilegt slit á sætum eða áklæði
• Óhreinindi og misfellur sem er
hægt að fjarlægja við hreinsun
Ekki í lagi
•
•
•
•

Rispur, rifur eða göt
Aflagaðir hlutir í innréttingu
Tjón á öryggisbeltum eða beltafestingum
Óhreinindi eða misfellur sem er ekki hægt
að fjarlægja við hreinsun
• Mygla eða óeðlileg lykt
• Ef hluti úr innréttingu vantar, t.d.
hnakkapúðar, áklæði eða aukasæti
• Rifnir eða lausir gúmmílistar t.d. í hurðum
eða skottloki

Tæknileg virkni, hljóð og slit
Ekki í lagi
• Óeðlileg hljóð frá vél, púströri,
gírskiptingu eða undirvagni
• Bremsur sem slitnar eru umfram
það sem eðlilegt getur talist miðað
við akstur
• Dekk sem slitin eru niður fyrir 4 mm þar sem minnst mælist

Útbúnaður, fylgihlutir og skjöl
bifreiðarinnar
Bíllinn verður einnig yfirfarinn með tilliti til þeirra hluta sem
eiga að fylgja hverjum bíl fyrir sig. Nánari útlistun á útbúnaði,
fylgihlutum og skjölum bifreiðar er að finna í leigusamningnum.
• Aðallykill og aukalykill
• Verkfæri sem fylgja bílnum (t.d. felgulykill,
viðvörunarþríhyrningur og tjakkur)
• Fjarstýring
• Farangurshilla
• Vetrardekk (ef innifalið)
• Álfelgur
• Þjónustubók
• Skráningarskírteini
• O.fl

Möguleikar þínir ef gera þarf við bílinn
Leigutaki getur sjálfur látið gera við tjón hjá viðurkenndum
þjónustuaðila Iveco eða bætt týnda hluti áður en bílnum er skilað.
Ástandsskoðun fer þó alltaf fram þó nýbúið sé að gera við bílinn.
Einnig er hægt að skila bílnum þó hann þarfnist lagfæringar. Þá
mun leigutaki fá reikning fyrir viðgerðinni frá Kraftvélum.
Ef um er að ræða tryggingatjón þarf að gera við bílinn
áður en honum er skilað svo greiðslur fáist örugglega frá
tryggingafélaginu.
Eftir að leigutaki skilar bílnum er hann ekki lengur umráðamaður
bílsins. Þess vegna gildir trygging viðkomandi ekki lengur.

Þjónustuaðilar Iveco

Viðurkenndir þjónustuaðilar Iveco
Dalvegur 6-8
201 Kópavogur
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Skagfirðinga
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