
Bilar i världsklass. Och finansieringslösningar på samma nivå.

 Porsche Finansiering



32

Med en fördelaktig kombination 
av bil, finansiering, service och 
försäkring till ett lägre pris får du 
ett unikt helhetserbjudande med 
bra kontroll på bilkostnaderna. 

1.

2.

3.

Vi erbjuder en finansiering med 
restskuld eller restvärde som följer 
bilens värdeminskning vilket ger en 
lägre månadsbetalning.

Porsche Serviceavtal erbjuds för 
utvalda modeller. Att välja Porsche 
Finansiering ger dessutom lägre pris 
på försäkringen.

Allt på en faktura och betalning per 
månad.

Du kan finansiera din Porsche på olika sätt. Porsche 
Finansiering är anpassat för just ditt  bilinnehav och 
ger många fördelar. 

Vi erbjuder finansiering med restskuld eller restvärde 
där bilen fungerar som säkerhet. Finansieringen 
följer bilens värdeminskning vilket ger en lägre 
månadsbetalning och att du kan byta till ny bil oftare. 
Med en fördelaktig kombination av bil, finansiering, 
service och försäkring till ett lägre pris kan du få 
ett unikt helhetserbjudande. Allt på en faktura och 
betalning per månad.

Dags för en Porsche, eller en till?
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* Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB org. nr 516401-8102 
och If Livförsäkring AB org.nr 516406-0252 (tillsammans If).
Fullständiga villkor finns på porsche.se.

Vårt vanligaste lån för dig som privatperson, men även 
företag som vill äga sina fordon och vill ha avskrivnings-
möjligheter väljer denna finansieringsform. Vi erbjuder 
möjlighet att anpassa billånet efter dina önskemål. 

Fördelar med Porsche Billån: 
Din nya Porsche som säkerhet – Använd din Porsche som 
säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer 
bilens värdeminskning.  
Billån med restskuld – Porsche Billån erbjuds med 
restskuld vilket ger lägre månads betalning 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.  
Avsluta avtalet i förtid – Lös ditt Porsche Billån eller 
amortera extra när du vill.  
Finansiera hela bilen – Företag och privatpersoner som 
använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 
100 %. 

Porsche Billån

Porsche Betalskydd
Händelser utanför vår kontroll är en del 
av livet. Med Porsche Betalskydd får 
du extra trygghet om din betalnings-
förmåga skulle bli nedsatt. Försäkringen 
skyddar dig vid ofrivillig arbetslöshet, 
sjukhusvistelse och nedsatt arbets-
förmåga genom att täcka hela din 
månadsbetalning. 

Läs mer på porsche.se/bilagande eller 
besök ditt närmaste Porsche Center för 
mer information.

Privat Enskild näringsidkareFöretagPrivat

Behåll farten på pengarna  
med någon av våra attraktiva 
finansieringslösningar.
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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:  
porsche.se/normaltslitage.

Porsche Privatleasing

Ett bekvämt sätt är att leasa din Porsche privat, 
för den bärande tanken med privatleasing är 
enkelhet. Efter avtalstiden återlämnar du bilen 
till ditt Porsche Center. 

Fördelar med Porsche Privatleasing: 
Ingen kontantinsats – Vid privatleasing finns 
inget krav på kontantinsats. 
Inget ägande – Du behöver inte fundera kring 
din Porsches framtida värde, efter avtalstiden 
lämnar du tillbaka bilen till ditt Porsche Center. 
Välj avtalstid – Avtalstiden vid privatleasing är 
oftast 36 månader men det finns även möjlighet 
till annan avtalstid.
Månadsbetalning – Du betalar en leasingavgift 
för nyttjandet baserad på hur bilen används, 
planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell.

Läs mer på porsche.se/bilagande eller besök ditt 
närmaste Porsche Center för mer information.

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

Fördelar med Porsche Företagsleasing:
Lägre månadsbetalning – Porsche 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,  
det vill säga bilens restvärde.
Operationell leasing där leasegivaren/
återförsäljaren bär den ekonomiska risken 
förknippad med ägandet av leasingobjektet, det 
vill säga bilens restvärde. 
 
Läs mer på porsche.se/bilagande eller besök ditt 
närmaste Porsche Center för mer information.

Läs mer om smart biladministration  
Porsche Business Lease på sidan 16.

Porsche Företagsleasing

Företag
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Fast eller rörlig ränta
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 
räntesänkningar. 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 närvarande, 
30 % i din deklaration. 

Unikt helhetserbjudande
Med en fördelaktig kombination av bil, finansiering, 
service och försäkring till ett lägre pris kan du få 
ett unikt helhetserbjudande. Allt på en faktura och 
betalning per månad.

FöretagPrivat

Besök bilkonfiguratorn 
på porsche.se och bygg 
din drömbil precis som 
du vill ha den.

Bygg din egen Porsche
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Porsche Serviceavtal

Det bästa för din Porsche, helt enkelt.
Med Porsche Serviceavtal betalar du en fast 
månadskostnad och vet alltid vad servicen kommer 
att kosta. Din Porsche servas hos valfritt Porsche 
Center eller Porsche Service Center.

Porsche Serviceavtal finns för Porsche Taycan, 
Porsche Panamera, Porsche Macan och Porsche 
Cayenne.

Fördelar med Porsche Serviceavtal:
Fast månadsbetalning – Baserat på din avtalstid, 
körsträcka och bilmodell delas servicekostnaden 
upp till lika stora månadsbetalningar vilket ger dig 
kontroll och trygghet.
Alltid Porsche Originaldelar – Din bil uppdateras 
alltid med den senaste programvaran och servas 
med Porsche Originaldelar.
Porsche Service – Med Porsche Service ökar 
livslängden och andrahandsvärdet bevaras på din 
Porsche.

Porsche Serviceavtal kan kombineras med 
märkesfinansiering och Porsche Försäkring. Ett 
unikt helhetserbjudande – allt på en faktura och 
betalning per månad.

Läs mer på porsche.se/bilagande eller besök ditt 
närmaste Porsche Center eller Porsche Service 
Center för mer information.

FöretagPrivat

Tänk efter, vad är viktigt här i livet? Precis.
Oavsett om du kör en klassisk 911, en ny Taycan 
eller någon annan modell från Porsche är Porsche 
Försäkring given.

Vår bilförsäkring ger konkurrenskraftiga fördelar 
och generösa ersättningsnivåer. Råkar fordonet ut 
för en skada görs reparationen på ett auktoriserat 
Porsche Center. Bilen repareras alltid med Porsche 
originaldelar för att säkra den höga kvaliteten.

Fördelar med Porsche Försäkring:
Upp till 25 % lägre pris på Porsche Försäkring när 
du finansierar bilen genom Porsche Finansiering.
En ny Porsche av samma modell eller 120 % av 
marknadsvärdet vid stöld eller totalskada.¹
Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada som 
ersätts av vagnskadegaranti.

För dig som privatleasar
Du privatleasar för att det är enkelt. Välj 
försäkringen som matchar. Vi har tagit fram en 
försäkring just för dig som privatleasar din Porsche. 
Den ger en rad fördelar som gör livet enklare, till ett 
fördelaktigt pris:

Porsche Försäkring

20 % lägre pris som dessutom är fast² under hela 
avtalstiden när du privatleasar bilen genom Porsche 
Finansiering.
En likvärdig Porsche vid händelse av totalskada.
Du får 3 000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts 
av vagnskadegaranti.

Fri lånebil när din bil är skadad
Om du väljer Porsche Försäkring ingår det i 
privatleasingavtalet att du får tillgång till en fri 
lånebil om du inte kan använda bilen på grund av en 
skada. Du behöver alltså inte tänka på att teckna 
någon extra tilläggsförsäkring för det.  
Porsche Försäkring kan kombineras med 
märkesfinansiering och Porsche Serviceavtal – allt 
på en faktura och betalning per månad.
Läs mer på porsche.se/bilagande eller besök ditt 
närmaste Porsche Center för mer information.

1 Gäller ej vid privatleasing. Om din Porsche totalskadas när den är yngre än 
två år och inte gått mer än 4 000 mil då får du en ny Porsche av samma modell. 
Ersättningen är begränsad till senast kända pris på likvärdig ny bil som den 
totalskadade. Nyvärde gäller under förutsättning att du köper en ny Porsche 
hos ett auktoriserat Porsche Center. Läs mer på porschebilforsakring.se.
2 Priset kan komma att ändras vid flytt och skador samt när vagnskade-
garantin utgår.
Porsche Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB. För fullständiga 
försäkringsvillkor se porschebilforsakring.se. Taxi, budbilar och bilar i 
yrkesmässig trafik kan inte försäkras i Porsche Försäkring.

FöretagPrivat
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När du kör din bil i tjänsten har den blivit något mer 
än din bil. Den är plötsligt ditt kontor – eller kanske 
till och med ditt konferensrum. Detta vet vi på  
Porsche och därför har vi nu tagit fram ett unikt 
företagserbjudande som ger dig mer tid att fokusera 
på din business, samtidigt som du har det  
riktigt bra bakom ratten. 

• Företagsleasing med garanterat restvärde – ingen 
kontantinsats

• Service inkluderad på utvalda modeller
• Upp till 25 % lägre pris på Porsche Försäkring
• Allt på en faktura och betalning per månad

Porsche Business Lease ger ett förmånligt och 
enkelt bilinnehav med företagets bilutgifter för  
finansiering, service och försäkring samlat 
på en faktura. Attraktivt helhetserbjudande 
för era tjänstebilar till en konkurrenskraftig 
månadsbetalning. 

Porsche Företagsleasing – Momsavdrag med  
50 %, ingen insats och binder inte företagets kapital 
i tillgångar. 

Med operationell leasing behöver du inte tänka  
på bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du 
helt enkelt tillbaka bilen till ditt Porsche Center.

Med Porsche Serviceavtal vet du alltid vad servicen 
kommer att kosta. Din Porsche servas hos valfritt 
Porsche Center eller Porsche Service Center. Porsche 
Serviceavtal finns för Porsche Taycan, Porsche 
Panamera, Porsche Macan och Porsche Cayenne.

Porsche Försäkring - Förmånligare försäkrings premie 
när bilen finansieras med Porsche Finansiering.

Läs mer på porsche.se/bilagande eller besök ditt 
närmaste Porsche Center för mer information.

Porsche Business Lease

Företag
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Varför Porsche Finansiering?

Porsche 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. För företag som vill äga fordonen och vill 
ha avskrivningsmöjlighet.

Porsche Privatleasing
• Om du vill betala för nyttjandet – ingen insats, 

inget ägande, ingen restvärdesrisk.
• Efter avtalstiden lämnar du tillbaka bilen till ditt 

Porsche Center.

Porsche Företagsleasing
• Vi erbjuder företagsleasing med restvärde  

vilket ger en lägre månads betalning och  
möjlighet att byta till ny bil oftare.  
Bilen fungerar som säkerhet och leasing- 
avgiften följer bilens värdeminskning.

• Leasingavgiften bokförs som en rörelsekostnad 
och halva momsen är avdragsgill.  

• Löser företagets bilbehov utan att binda  
kapital i tillgångar.  

Välj mellan både finansiell och operationell leasing.  

Porsche Serviceavtal
• Med Porsche Serviceavtal betalar du en fast 

månadskostnad och vet alltid vad servicen 
kommer att kosta. Din Porsche servas hos valfritt 
Porsche Center eller Porsche Service Center.

Porsche Försäkring
• Upp till 25 % lägre pris på Porsche Försäkring när 

du finansierar bilen genom Porsche Finansiering.
• En ny Porsche av samma modell eller 120 % av 

marknadsvärdet vid stöld eller totalskada av bilen.
• Du får 3 000 kr i lägre självrisk vid skada  

som ersätts av vagnskadegaranti. 
• Ingen självrisk vid stöld i bilen om den  

har fabriksmonterat originallarm.

Porsche Business Lease
• Företagsleasing med garanterat restvärde – ingen 

kontantinsats.
• Service inkluderad på utvalda modeller.
• Försäkring och företagskort.
• Allt på en faktura och betalning per månad.



Porsche Finansiering
151 88 Södertälje 
Telefon: 08-553 869 75 
kundservice.privat@vwfs.se 
kundservice.foretag@vwfs.se 
porsche.se

Porsche Försäkring
106 80 Stockholm  
Telefon: 0770-110 360 
kundservice@porschebilforsakring.se 
skadeservice@porschebilforsakring.se 
porschebilforsakring.se Porsche Finansiering

Under det gemensamma varumärket Porsche Finansiering erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, och bilfinansiering genom Volkswagen Finans Sverige AB, helägt 
dotterbolag inom Volkswagen Group. Porsche Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB.BR
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