
 
 

 

 

 

 

Bilguide: Her er danmarks 

billigste leasing-biler 

Krisen gør sydeuropæiske lavprisbiler til danske supertilbud. 

 

 

●●● 

 

Af Hans Uffe Christensen, december 2012  
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Spar penge på 
leasing 

 
Der er krise i Europa. Ikke 
mindst i Sydeuropa, hvor 
leasingfirmaerne p.t. kan hente 
let brugte biler til spotpriser. Det 
kommer danske leasingkunder 
til gode. 

Af Hans Uffe Christensen 

Bla. BMC Leasing A/S i Brande har 
specialiseret sig i genudleasing af biler 
fra sydlige himmelstrøg. Til priser, 
firmaet kalder Danmarks laveste. 

- Biler fra f.eks. Spanien er næsten 
altid udstyret med airciondition. Det 
gælder også den lille Toyota Aygo, som 
vi leaser ud til under 1.000 kr. om 
måneden med fuld service, garanti 
osv. Det eneste, kunderne skal betale 
selv, er dæk. Der er dog altid rigeligt 
med gummi på rullerne, når de 
overtager bilen, lover Jan Lorenzen fra 
BMC Leasing A/S. 

Firmaet har leaset nye biler ud siden 
2009. Brugtleasing eller genleasing, 
som det også kaldes, blev taget op af 
BMC Leasing efter lovændringen 
omkring leasing- og demobiler 
tidligere på året. Lovændringen gjorde 
det med et slag betydeligt mere 
attraktivt at importere brugte leasing-
biler fra udlandet. Som BMC Leasing 
køber en anden stor spiller på brugt-
leasingmarkedet - Fleggård Leasing i 
Padborg primært bilerne hos store 
leasingselskaber i Tyskland og 
Spanien. Også Easyfleet ejet af Jyske 
Bank har gennem tiderne haft en vis 

»brugt-portefølje«, men p.t. satser 
Easyfleet kun på nye leasingbiler. 

Kunderne står i kø til de brugte 
leasingbiler. De slipper for uvisheden 
omkring restværdien af deres bil, og 
de slipper for dyre serviceregninger, 
og når garantien er udløbet deciderede 
reparationer. 

- Vi hentede for kort tid siden otte 
Toyota Aygo`er hjem til kun kr 990 kr. 
pr. måned. De blev revet væk på få 
dage. Flere er på vej hjem. Men jeg 
kan ikke garantere, at der er nok til 
alle interesserede i første omgang, 
siger Jan Lorenzen. 

Som leasingkunde, er det ikke nok at 
se på den månedlige ydelse. 
Førstegangsydelsen og 
oprettelsesgebyrerne skal også regnes 
ind. Hos BMC Leasing udgør 
gebyrerne 1.890 kr., hos Fleggaard og 
Easyfleet er de regnet ind i 
førstegangsydelsen. 

BT har i løbet af sidste uge fundet en 
snes leasingbiler til 1.500 kr. eller 
mindre om måneden. For et tegne et 
retvisende billede har vi udregnet den 
samlede udgift over hele treårs-
perioden med 15.000 maksimale 
kilometer om året. Er dit forventede 
kørselsforbrug større, kan det altid 
bedre betale sig at fastsætte en højere 
grænse i kontrakten frem for at betale 
for »overskydende kilometer. 

Som det ses koster billigste brugte 
leasingbil - Toyota Aygo - i alt 47.520 
kr. over tre år. Billigste nye bil - Skoda 
Citigo - koster i alt 53.630 kr. i den 
samlede periode. 
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Fuld oversigt over de 
billigste leasing-biler: 

 

Det svarer total set til 1.320 kr. for den 
brugte om måneden og 1.490 kr. for 
den nye. Det er faktisk forrygende 
billigt set i lyset af, at leasing-kundens 
eneste udgift herudover er forsikring 
og benzin. 

Kun fem af bilerne tilhører ikke mikro-

klassen. Den mest familiegnede målt 

efter plads er Ford Fusion diesel til 

1.290 kr. om måneden med 10.000 kr. 

ud. Dette tilbud inkluderer desuden en 

kilometerbegrænsning på hele 20.000 

kr. om året. 5.000 km mere end de 

andre biler i sammenligningen. Til 

gengæld er den rummelige Ford fra 

2007 og dermed ældre end 

»konkurrenterne«. 
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Top 4 over de 
billigste leasing-
biler: 

Toyota Aygo 

 

Billigste brugte leasingbil er Toyota 
Aygo - her sammen med Jan Lorenzen 
fra BMC Biler - til 1.320 kr. mdl. 
inklusiv udbetaling og alle 
omkostninger. 

Skoda Citigo 

 

Billigste nye leasingbil er Skoda Citigo 
til 1.490 kr. mdl. inkl. udbetaling og 
alle omkostninger. 

Ford Fusion 

 

Billigste brugte minibil er Ford Fusion 
til 1.620 kr. mdl. inkl. udbetaling og 
alle omkostninger. 

 

Opel Corsa 

 

Billigste nye minibil er Opel Corsa til 
2.029 kr. mdl. inkl. udbetaling og alle 
omkostninger. 

 


