
Lej bil via LeasePlan
Indimellem kan man stå med behovet for en bil enten meget  
hurtigt eller i en kort periode. Vi har derfor et tæt samarbejde 
med Europcar, så I hurtigt kan få dækket jeres behov for lejebil. 
Priserne er attraktive, og det hele samles på jeres faktura fra 
LeasePlan 

Venter I på ny bil? Har I en projektansat medar- 
bejder med brug for bil? Eller noget helt andet? 
Hvad end jeres behov i virksomheden er, så kan vi 
hjælpe jer hurtigt med billeje. 

Vi sidder klar til at hjælpe
Ring til os på 3673 8398 eller send en mail til Tina 
Wessel på tiw.dk@leaseplan.com. Så hjælper hun 
jer med at finde den rette bil til medarbejderen.

Se et lille udvalg af lejebiler på næste side, og se 
mange flere kategorier på europcar.dk.

Der er mange fordele ved at leje bil via LeasePlan:

•	 Mulighed for levering direkte til din  
firmaadresse

•	 Attraktive priser
•	 Ingen binding – du kan leje fra 1 dag  

og op til 1 år
•	 Mulighed for at skifte bil i lejeperioden uden 

gebyrer (gælder ikke biler med ekstraudstyr)
•	 Nem administration – du modtager faktura på  

udlejningsbiler direkte fra LeasePlan
•	 Vejhjælp er inkluderet
•	 Med 40 udlejningsstationer i Danmark får vi dig 

ud at køre inden for 1 time
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Gruppe 1

Gruppe 3

Fx VW Caddy Van

Rumindhold: 3,15 m3      
Lad  l x b x h: 175 x 150 x 120
Gulvareal: 2,63 m2     
Vægt last/total: 825/2250

Fx Ford Transit kassevogn

Rumindhold: 5,90 m3    
Lad l x b x h: 245 x 268 x 142
Gulvareal: 4,12 m2      
Vægt last/total: 1220/2800

Gruppe 7

Fx Iveco Daily alukasse med lift

Rumindhold: 19,3 m3 
Lad l x b x h: 418 x 210 x 220    
Gulvareal: 8,4 m2   
Vægt last/total: 1060/3500

Fx Opel Corsa
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Fx Audi A4 sedan automatic Fx Opel Insignia stw. diesel

Gruppe A Gruppe EDA Gruppe GD
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Fx Skoda Octavia SWFx Audi A4 sedan automatic


