Volvo vill bidra till säkra och miljövänliga transporter för svenska olympier. Volvo erbjuder därför alla
som är med i Sällskapet Svenska Olympier att hyra (leasa) bilar på förmånliga villkor.
Priset är satt så det motsvarar förmånsvärdet av att ha en tjänstebil. Det är helt nya bilar på hög
utrustningsnivå, modellår 2017. Leasingavtalet löper på två år. I avgiften ingår hyra, försäkring,
vinter- och sommardäck samt service. Med andra ord är det bara driftkostnader som tillkommer.
Beställer du en icke-miljöklassad bil får du en skattekostnad, men Volvos pris har sänkts med tanke
på det så kostnaden landar på förmånsvärdet med skatten inräknad.
Det är ett urval av modeller, alla vita med SOK:s logotyp och en diskret devis för Volvo. Ingen reklam
får sättas på bilarna.
För varje bil som hyrs får SOK 10 000 kronor per år av Volvo för att satsa på nya talanger! Det är
Volvos sätt att bidra. Du löser ditt bilbehov och bidrar därmed via Volvo till att fler får chansen att
leva sin olympiska dröm.
Volvo kommer kanske att vilja fotografera vid utlämningen av bilarna för att ha till sin kund‐ och
personalinformation. Vi hoppas du ställer upp på det.
Varma hälsningar från SOK
Peter Reinebo, Verksamhetschef SOK

Volvos erbjudande framgår av den bifogade beställningsblanketten.
Kryssa för ”Privat, olympier och aktiva i Topp o Talang”.
De flesta bilarna har ett Business Advanced paket, Klimatpaket
och Volvo On Call. Kontakta en återförsäljare för
ytterligare information. Valmöjligheterna på detaljnivå är begränsade
och framgår av blanketten.
Vill ni se hur bilarna ser ut och specifikationen på vad som ingår gå till:
Besök: http://goo.gl/jzKKP7
Du hyr bilen direkt av Volvo. Välj den återförsäljare som passar dig bäst i den bifogade listan. Det är
dit du skickar beställningen och där du hämtar ut bilen. Leveranstiden är ca 8‐10 veckor.
SOK:s kontaktperson är Mikael Gunnarzon, 08‐402 68 03

Volvo Personbilar Sverige

Beställningsblankett olympiska bilar - prislista MY 17 2016.03.21
Kontraktshavare

SOK

Idrottsförbund/idrott:__________________

Privat, Olympier och aktiva i ToT
Förar information
Efternamn

Förnamn

Person nummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon

Mail

Bil information
Biltyp

Utrustning

V40 D3

Bus Adv, Klimatpkt, VOC, 17" Spider

Manuell

Pris inkl moms
(Förmånsvärde)
3 500

V40 D3

Bus Adv, Klimatpkt, VOC, 17" Spider

Automat

3 641

V60 D3

Bus Adv, Klimatpkt VOC

Manuell

3 825

V60 D4*

Bus Adv, Klimatpkt VOC

Automat

4 181

V60CC D3 *

Bus Adv, Klimatpkt VOC

Manuell

3 855

V60 CC D4 AWD*

Bus Adv, Klimatpkt VOC

Automat

4 288

XC60 D4*

Classic, Klimatpkt VOC

Automat

4 838

XC60 D4 AWD *

Classic, Klimatpkt VOC

Automat

4 821

XC90 D4 AWD*

Inscpr, Teknpkt PRO, Klimatpkt, VOC, Loungepkt

Automat

8 975

Utrustningsnivå

Pris

Val

Växellåda

Interiör:
Ljus klädsel
Mörk klädsel

Dragkrok fast mont

106 kr
Avtals information:
* På dessa modeller tillkommer skatt

Vinterdäckstyp

Datum för avtalsskrivning

Dubb

0 kr

Kontakt

0 kr

Datum Prel Leverans

Övriga önskemål

Blanketten lämnas / skickas till:

13-01-31

LEASINGAVTAL FÖR SPONSORBILAR – tilläggsavtal (april 2016)
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Som tillägg till det centrala Leasingavtalet som reglerar affären mellan kund och återförsäljare
så skall också följande avtal skrivas på i två exemplar. Detta avtal reglerar skötseln av bilen samt
bekräftar att kunden har förstått förhållningsdirektiven.

GENERELLT
1. Fordonen ägs av ÅF som tillhandahåller fordonen i funktionsdugligt och lagenligt skick.
Leasingtagaren förvärvar ingen rätt till fordonen genom detta avtal
2. Fordonen får endast användas och/eller exponeras enligt vad som överenskommits med
ert förbund och Volvo. Fordonen får inte användas i yrkesmässig trafik mot betalning.
3. Fordonen skall användas i överensstämmelse med samtliga gällande lagar och
förordningar i det land de skall användas.
4. Leasingtagaren kan inte överlåta detta avtal eller aktuellt hyresavtal eller uthyra
fordonen till annan. Inte heller äger Leasingtagaren rätt att tillåta annan än den som har
giltigt körkort för personbil att bruka fordonen.

FORDONETS SKICK OCH SKÖTSEL
1. Leasingtagaren skall under hyresperioden hålla fordonen rena, fräscha samt
kontinuerligt underhålla fordonen.
2. Leasingtagaren får inte företa några ändringar i fordonen eller dess utrustning. ÅF äger
när som helst rätt besiktiga fordonen och ansvarig hyresman är skyldig att för sådant
ändamål vid anfordran lämna ÅF tillträde till fordonen.
3. Leasingtagaren förbinder sig att vid behov av reparation, service etc, vända sig till av
Volvo auktoriserad märkesverkstad.

ANSVAR FÖR FORDONET
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1. Fordonen omfattas av Volvos generella garanti och Volvia försäkring.
2. Vid fel eller skada på bilen skall leasing-tagaren genast kontakta Volvos återförsäljare för
åtgärd. Vid stöld genast följa rekommendationerna i enlighet med
försäkringskontraktet.
3. I övrigt ansvarar leasingtagaren för alla skador som inträffar på fordonen som orsakas av
dennes vårdslösa handlande eller som beror på att fordonen använts i strid med VPS:s
rekommendationer eller av person utan erforderlig kompetens och erfarenhet eller i
strid mot gällande lagar och förordningar.
4. Leasingtagaren är ensam ansvarig för alla skador som fordonen orsakar på person och
egendom, inklusive tredje man och dennes egendom, samt skall hålla ÅF skadelöst med
anledning av eventuella krav föranledda av nämnda skador.
5. Leasingtagaren svarar för fordonens driftskostnader avseende bränsle och erforderliga
oljor och vätskor mellan servicetillfällena.
SKATTER, AVGIFTER. BÖTER M.M.
1. Föraren svarar för att fordonsskatt för fordonen har betalats under hyresperioden.
Övriga skatter och pålagor som kan komma att påläggas leasingtagaren eller ÅF som ett
resultat av detta avtal, skall berörd hyresman svara för, alternativt ersätta ÅF för.
2. Felparkeringsavgifter och/eller andra straffavgifter och böter (inklusive böter för
hastighetsöverträdelser) under hyresperioden ska betalas direkt av berörd
leasingtagare. Vid obetalda avgifter/böter kommer dessa att faktureras av ÅF plus ev.
tillkommande administrationsavgifter. Vid upprepade felparkeringar eller vid
hastighetsöverträdelse och/eller annan överträdelse av gällande lagar och förordningar
äger ÅF rätt att omedelbart återta fordonet.

ÅTERLÄMNANDE AV FORDON
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1. Leasingkontraktet gäller 2 år. Fordonen skall återlämnas senast vid hyresperiodens
utgång. Beställning av bil för kommande hyresperiod ska göras senast 2 månader före
den första hyresperiodens utgång.
2. Om inte annat överenskommits ska leasingtagaren återlämna fordonen vid den
återförsäljare som fordonet hämtades ut hos. Vid återlämnandet skall fordonen vara i
oskadat skick, tvättade och med komplett utrustning.
3. Dekor som sats på utav leasingtagaren efter leverans skall avlägsnas innan
återlämnandet av fordonet, till ÅF.

DISTRIBUTION AV KONTRAKTET
1.

Leasintagaren behåller ett exemplar av detta kontrakt och ett skickas till Sveriges
Olympiska Kommitté, (SOK), Sofiatornet, Olympiastadion, 114 33 Stockholm.
Mikael Gunnarzon, Ekonomi- och administrativchef
Mobil: 0705-58 96 96
E-post: mikael.gunnarzon@sok.se

2. ÅF tar även en kopia och arkiverar med det centrala kontraktet.
Jag har tagit del av informationen ovan och kvitterar härmed bilen.
Låntagare/bilansvarig

Namn:……………………...……….Tel: ………………………..…..

Bil emottagen av

……………………………………………………………………..……...

Giltighetstid

Fr.o.m ………………..

Godkännande

…………………………………..……………………….………………..

Namnförtydligande

……………………………………………………………

T.o.m ……………………….

För att se utrustningen på er bil föreslår vi att kunden går in på Volvos hemsida:
http://www.volvocars.com/se/footer/Pages/VDS.aspx
Här kan ni exempelvis trycka ut en PDF med utrustning.

Kontaktmän för SOK-sponsorbilar (uppdaterad mars 2016)

Östersund
Bilbolaget
Anders Persson
Tel: 0631-49406
E-mail: anders.persson@Bilbolaget.se

Stockholm
Bra Bil – Upplands-Väsby
Daniel Barkman
Tel: 08 – 12006035
E-mail: daniel.barkman@brabil.se

Upplands Motor – Akalla / Sollentuna
Mustafa Kucukgöl
Tel: 08 - 58000648
E-mail: m.kucukgol@upplandsmotor.se

Upplands Motor – Hammarby Sjöstad
Niclas Karlsson
Tel: 08 - 58000749
E-mail: n.karlsson@upplandsmotor.se

Bilia – Stockholm, Haga Norra
Patrik Lingsberg
Tel: 08 - 7347137
E-mail: patrik.lingsberg@bilia.se

Göteborg
Bra Bil – Stigs Center
Margareta Jansson
Tel: 031 – 3805034
E-mail: margareta.jansson@brabil.se

Bilia – Sisjön
Richard Lanner
Tel: 031 – 896229
E-mail: richard.lanner@bilia.se

Rejmes –Linköping
Anders Franzon
Tel: 013 – 203531
E-mail: anders.franzon@rejmes.se

Bilkompaniet - Mora
Lars Rosell
Tel: 0250 – 28877

E-mail: lars.rosell@bilkompaniet.se
Helmia – Karlstad
Lasse Wallin
Tel: 054 – 7754138
E-mail: lasse.wallin@helmia.se
Jesper.strandell@helmia.se

Skobes Bil Nord AB – Nyköping
Dante Tung Do

Tel: 0155-752 26
E-mail: dantetung.do@skobes.se

Bilbolaget Personbilar Hälsingland AB
Karl –Erik Hammarstrand
Tel. 0650 – 548330
E- Mail: karl-erik.hammarstrand@bilbolaget.nu

Bildeve AB Helsingborg
Ted Ekberg
Ted.ekberg@bildeve.se
042-17 25 24
0730233202
Säljare Volvo Företag
Alternativ:
Oscar.gustafsson@bildeve.se

Ahlbergs Bil Karlshamn
Anders Åberg
Tel 0454-33000
Anders.aberg@ahlbergsbil,se

Liljas bil Kalmar
Håkan Borg
Tel: 0480 -94403 0708 – 99403
Hakan.borg@liljasbil.se
Karlshamn
Malmö
Helsingborg

