Ansökan om överlåtelse näringsidkare
Fyll i formuläret direkt på din dator eller skriv ut och fyll i för hand. Alla fält måste fyllas. Skicka scannad
ansökan via e-post till kundtjanst@vwfs.se eller skicka den via post till Volkswagen Financial Services,
Överlåtelse, 151 88 Södertälje.

Nuvarande ägare

Köpare

Namn

Namn

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer dagtid

E-postadress

E-postadress

Underskrift nuvarande ägare

Underskrift köpare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Kontraktnummer

Fordonsfakta
Registreringsnummer

Mätarställning

Överlåtelsedatum (tidigast den 1 nästa mån.)
Ansökan ska vara VWFS tillhanda senast 15 dagar innan önskat överlåtelsedatum.
År-månad-dag (exempelvis 0000-00-01)

Serviceavtal
Finns serviceavtal som önskas överlåtas om möjligt?*
Ja, serviceavtalet ska överlåtas om möjligt
Nej, serviceavtalet ska avslutas
* Serviceavtalet överlåts av VSS i samband med överlåtelse av finansavtal.

Villkor
Observera att detta är en ansökan. Överlåtelse mellan näringsidkare och konsument går ej. Volkswagen Financial Services gör en
kreditprövning på den nya köparen och återkommer med besked efter mottagen ansökan. Överlåtelse sker ej till dess att kontraktet signerats
och handlingarna mottagits samt undertecknats av VWFS. Samtliga fakturor t. o. m. överlåtelsedatum måste vara betalda för att överlåtelsen
ska kunna behandlas.

Avgifter
Ansökan om överlåtelse näringsidkare juni 2018

En överlåtelseavgift kommer att debiteras den nya kunden i samband med dennes första faktura. Överlåtelseavgiften är enligt följande:
Leasingavtal – 3 000 Kr (exkl. moms)
Avbetalning – 3 000 Kr (exkl. moms)
Serviceavtal – 600 Kr (exkl. moms)
OBS! Försäkring kan ej överlåtas. Ny kund ansvarar för att försäkring
tecknas per överlåtelsedatum.
Under det gemensamma varumärket Volkswagen Financial Services erbjuds serviceavtal genom Volkswagen Service Sverige AB, org nr 556944-2253, försäkring genom BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB, org. nr 516406-0559 och BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org.nr 516406-0567, försäkringen förmedlas av Volkswagen Finans Sverige AB, och bilfinansiering genom
Volkswagen Finans Sverige AB (publ) org nr 556258-8904, helägt dotterbolag inom Volkswagen Group. För information om hur VWFS hanterar personuppgifter, se vwfs.se/gdpr.
Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 70

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972

Ansökan om överlåtelse näringsidkare forts.
Företagets huvudägare (s.k. verklig huvudman)
Följande fråga ska besvaras av kunder som är juridiska personer (undantag: enskild firma, kommun, landsting och börsnoterade företag).
Frågan ska besvaras av ny kund.
Äger någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25% av företaget eller på annat sätt utövar ett bestämmande
inflytande över kunden?
Ja

Nej

Om ja, notera för denna/dessa ägare:

Ansökan om överlåtelse näringsidkare juni 2018

Namn

Volkswagen Financial Services
151 88 Södertälje

Personnummer (10 siffror)

Besöksadress
Hantverksvägen 9

Telefon
08-553 868 70

E-post
kundtjanst@vwfs.se

Webb
vwfs.se

Organisationsnr
556258-8904

Plusgiro
83266-7

Bankgiro
842-3972

