Välkommen som kund!
Vi på DNB Finans är glada att vi fått förtroendet att teckna leasingavtal med er.
Vår ambition är att ge er bästa tänkbara service beträffande leasingfinansieringen.
Här nedan följer några goda råd samt information som kan vara bra att känna till:

· Första fakturan får ni månaden efter ni hämtat leasingfordonet.
Fakturan avser perioden fr.o.m leveransdagen t. o.m den sista dagen i månaden efter och inkluderar
även uppläggningsavgiften.

· Registrering i bilregistret.
Fordonet har registrerats på er som brukare med leasingspärr på DNB Bank, som är ägare av
leasingfordonet.

· Adressändring.
Glöm inte att meddela oss. Gärna via e-post till bilkundtjanst@dnb.se
Om ni har kopplat ett autogiro till avtalet tar det ca 3 veckor innan det är aktiverat, vilket ofta medför
att den första betalningen inte kommer att regleras via autogiro. När autogirot är aktiverat framgår det
av fakturan.

· Frågor som rör fordonet.
Vänligen ber vi er kontakta leverantören beträffande frågor angående leasingfordonet och service
m.m.
Vi hoppas att ni är och förblir nöjda med leasingfordonet. Är det något ni undrar över beträffande leasingavtalet
är ni välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-473 47 10 eller via e-post till bilkundtjanst@dnb.se

Med vänlig hälsning
DNB Finans
Bertil Johansson
Chef Bilfinansiering Sverige
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Ansökan

Kontraktsnummer

Ref Nr

2019-01-27

50290348

1280894

DNB Bank ASA, filial Sverige, nedan Leasegivaren, som köper nedanstående fordon av Leverantören, upplåter nyttjanderätten till detsamma till nedan angiven
Leasetagare på i detta kontrakt stadgade villkor. För detta avtal gäller allmänna villkor:BIL - LEASING MAJ 2018 (BF LEA201805)

LEASETAGARE

LEVERANTÖR

Namn:

Namn:

4i0 Secure 7eletronics AB

Tesla Motors Sweden AB

Adress:

Adress:

Kompanigatan 66

Box 180

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

587 58 Linköping

101 34 Stockholm

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

559117 - 6291

0706273642

556931 - 4098

0200125502

LEASINGOBJEKT *
Märke, modell:

Fordonet är:

X Nytt

Tesla Model 3 Long Range AWD
Extra utrustning:

Registreringsnr:

Beg

Mätarställning mil:

0

Första registrering:

0-1

* Tillverkningsår mm framgår av fordonets registreringshandlingar.

BETALNING
Totalt pris exkl. moms:

Administrationsavgift/period exkl. moms:

533 440 kr

36 à 55 kr

Hyresplan:

Period

Leasingavgift exkl. moms

Extra leasingavgift exkl. moms:

Uppläggningsavgift exkl. moms:

1 - 36

5 006 kr

106 688 kr

595 kr

Baspris exkl. moms:

Restvärde i kronor exkl. moms:

426 752 kr

266 720 kr

Från och med första dagen för faktisk leverans till den första dagen i den första leasingperioden utgår en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag, som förfaller
till betalning den första dagen i den första leasingperioden.
v: 2018-1

SÄRSKILDA VILLKOR

Leasingavgiften förfaller till betalning kalendermånadsvis i förskott och skall vara Leasegivaren tillhanda senast den första dagen i varje betalningsperiod. Leasetagaren bekräftar att de inte vid
något tillfälle ägt leasingobjektet eller varit registrerad ägare till detta. Utöver ovan angivna villkor gäller ”Allmänna Villkor Leasingavtal”, eventuellt särskilda villkor samt information avseende
personuppgiftsbehandling vilka vi tagit del av och godkänt. Avtalet är bindande för leasegivaren när denne godkänt kreditavtalet i sin helhet och erlagt betalning till Leverantören. Avtalet är
bindande för leasetagaren genom dennes underskrift.

K

LEASETAGARENS UNDERSKRIFT
Ort, datum:

Namnförtydligande:

Underskrift firmatecknare:

U
LEVERANSGODKÄNNANDE

N

Ovan angivet fordon har denna dag av leverantören levererats i enlighet med leveransvillkoren. Vi har besiktigat fordonet och funnit att det är i överenskommet skick.
Vi godkänner härmed leveransen samt att leasegivaren verkställer utbetalning till leverantören.

D

Ort, datum:

Namnförtydligande:

Underskrift leasetagare :

LEGITIMATIONSKONTROLL (ifylls av Leverantören)
Leverantören bekräftar med sin underskrift nedan att Leasetagaren uppvisat godkänt körkort/ID-kort.

L
E
V

Körkort ref.nr (p. 4 d på körkortet)
ID-kort SIS (refnr)

Ange referens/ID-nr och personnummer här:

Leverantörssignatur

FÖRETAGETS HUVUDÄGARE
(FRÅGAN SKA STÄLLAS TILL KUND). Äger någon-/ra fysisk-/a person-/er direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25% av bolaget eller utövar någon på annat sätt ett
bestämmande inflytande över bolaget? Om ja, notera för och efternamn samt personnummer. Annars notera nej.

JA
NEJ

Namn:

Personnummer:

Leverantörssignatur

LEASEGIVAREN (DNB BANK) Kontraktet är inte bindande för Leasetagaren förrän det undertecknats av denne.
Leasegivarens underskrift:
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1 (1)

ALLMÄNNA VILLKOR: BIL - LEASING MAJ 2018 (BF LEA201805)
1. Fordonets brukande. Fordonet, som är Leasegivarens egendom, får endast brukas av
Leasetagaren eller för dennes räkning och ej av annan person än den som innehar giltigt körkort
och i övrigt är lämplig som förare. Leasetagaren bär gentemot Leasegivaren det fulla ansvaret för
förarens handlande och för att föraren har giltigt körkort. För färd utom Norden krävs Leasegivarens
medgivande. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang. Transport av personer eller gods
mot ersättning får inte ske utan Leasegivarens särskilda skriftliga medgivande. Leasetagaren
ansvarar för att gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande, ävensom att
gällande trafikregler och parkeringsföreskrifter iakttages. Vidare förbinder sig Leasetagaren att inte
använda fordonet mot gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser. Det är vid
straffansvar enligt lag förbjudet för Leasetagaren att försälja, pantsätta, avhända sig eller eljest
förfoga över fordonet eller del därav.
2. Skötsel och underhåll. Det åligger Leasetagaren att sköta fordonet med de instruktioner och
anvisningar som ges i instruktions- eller serviceboken samt även i övrigt vårda och underhålla
fordonet så att det är i gott skick. Fordonet må ej av Leasetagaren målas, påföras stripes eller
påföras utrustning eller annat material som inte utan kostnad eller skada på fordonet kan borttagas.
Leastagaren skall till Leasegivaren utge ersättning för kostnader för borttagande av målning, stripes,
utrustning eller annat material samt i övrigt bekosta varje återställande av fordonet i dess normala
skick. Leasegivaren eller ombud för denne äger rätt att när som helst under leasingtiden besiktiga
fordonet.
3. Försäkringar. Leasetagaren skall på egen bekostnad under hela leasingtiden hålla fordonet
försäkrat enligt följande: A) Trafikförsäkring B) Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller
för fordonet eller i den mån vagnskadegarantin upphör under leasingtiden. C) Brand-, stöld-,
glas- och maskinförsäkring, dvs delkasko. D) Bilräddning. E) Rättskydd för förare i trafikmål.
Försäkringarna skall tecknas med lägsta gällande självrisker enligt gällande försäkrings- och/eller
garantivillkor. Leasetagaren svarar för självrisker. Leasetagaren svarar för att premiebetalning
sker i rätt tid. Vid försäkringsfall skall Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och
inge skriftlig skadeanmälan, på försäkringsbolagens formulär, till försäkringsbolaget. Leasetagaren
eller föraren skall inte påta sig ansvar för inträffad skada innan Leasegivaren underrättats.
Leasetagaren förbinder sig att ersätta Leasegivaren för sådan skada som till följd av vållande
eller på grund av att Leasetagaren brustit i annat avseende ej täcks av tillämplig försäkring samt
för kostnad som inte ersätts av försäkring. Leasetagaren är gentemot Leasegivaren ansvarig för
skadestånd som kan avkrävas Leasegivaren som ägare av fordonet och som inte omfattas av
försäkring. Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte skall ske, skall
försäkringsersättning betalas direkt till Leasegivaren, varvid avtalet upphör att gälla. Leasetagaren
skall till Leasegivaren erlägga skillnaden mellan å ena sidan restvärdet vid avräkningstillfället enligt
Leasegivarens vid var tid gällande restvärdestabell, å andra sidan summan av
försäkringsersättningen och det nettobelopp som Leasegivaren erhåller vid försäljning av fordonet.
Om sistnämnda summa överstiger sagda summa skall Leasetagaren erhålla överskottet samt
moms på denna summa. Leasetagaren är skyldig att vid försäkringsskada till Leasegivaren erlägga
de leasingavgifter som förfaller till betalning fram till avräkning skett och avräkningsbeloppet
betalats. Vid försäkringsfall där försäkringsbolaget bekostar reparation av fordonet eller överlåter
annat fordon som ersättning, skall leasingavtalet gälla oförändrat och i det senare fallet avse
ersättningsfordonet.
4. Kontrollbesiktning. Leasetagaren skall på eget initiativ utföra kontrollbesiktning av fordonet
enligt lag hos AB Svensk Bilprovning. Kostnaden härför betalas av Leasetagaren.
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5. Leverans, fel, brist, skada på eller förlust av fordonet. Beträffande leverans, leveranstid,
eventuell garanti, service och andra villkor gäller köpevillkoren mellan Leasegivaren och
leverantören, vilka Leasetagaren har att ta del av. Leasetagaren skall vid leveransen på samma sätt
som om han själv köpt fordonet undersöka detsamma och utan dröjsmål reklamera fel eller brist
till leverantören. Leasegivaren skall omgående och skriftligen underrättas om eventuell reklamation
m.m. Som en följd härav förbinder sig Leasetagaren att inte rikta några krav mot Leasegivaren
på grund av försenad leverans, fel eller brist i fordonet. Leasegivaren skall på anfordran utfärda
fullmakt för Leasetagaren att företräda Leasegivaren gentemot leverantören vad avser eventuell
reklamation, tvist etc med anledning av försenad leverans, fel eller brist i fordonet.
Leasetagaren är skyldig att på anmodan av Leasegivaren företräda Leasegivaren gentemot
leverantören om Leasetagaren hävdar rätt till påföljd med anledning av försenad leverans, fel eller
brist i fordonet eller av annan anledning. I stället för att utfärda fullmakt äger Leasegivaren rätt
att till Leasetagaren överlåta sin rätt att framställa anspråk gentemot leverantören. Leasegivaren
svarar inte i något fall för fordonets prestanda eller lämplighet för det ändamål som Leasetagaren
avser använda fordonet för. Leasetagaren svarar oberoende av vållande för skada på eller förlust
av fordonet.
Leasetagaren är inte berättigad innehålla eller göra avdrag på leasingavgiften på grund av fel eller
brist i fordonet. Skada på eller förlust av fordonet befriar inte Leasetagaren från förpliktelser enligt
detta avtal; detta gäller även andra hinder av vad slag det vara må att under leasingtiden bruka
fordonet. Genom undertecknadet av avtalet befullmäktigar Leasetagaren anställd hos sig att med
för Leasetagaren bindande verkan godkänna leveransen.
6. Leasingavgiften, leasingtid m.m. Leasingavgiften omfattar endast fordonet med extrautrustning
enligt specifikation på sida 1 av detta avtal (se leasingobjektet). I leasingavgiften ingår inte
fordonsskatt/kilometerskatt, trängselavgift, avgift för omregistrering, försäkring, service och
reparationer, utbyte av däck, driv- och smörjmedel, parkeringsböter, parkeringsavgifter eller andra
i samband med fordonets brukande uppkomna kostnader. Skatter eller avgifter i övrigt som
under leasingtiden debiteras Leasegivaren i dennes egenskap av fordonsägare eller på grund av
upplåtelsen av fordonet och som inte kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt
detta avtal skall berättiga Leasegivaren att av Leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid
anfordran. Om Leasegivaren faktureras högre pris än som angivits i leasingavtalet och förhöjningen
är berättigad, äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften i samma mån som fakturapriset
avviker från det pris som angivits i leasingavtalet. På leasingavgiften tillkommer mervärdesskatt
efter vid var tid gällande skattesats. Leasingavgifterna förfaller till betalning leasingperiodvis
(kalendermånadsvis) i förskott och skall vara Leasegivaren tillhanda senast den första dagen i varje
leasingperiod, om inte annat har avtalats. Från och med dagen för faktisk leverans till den första
dagen i den första leasingperioden utgår en trettiondels (1/30) månads-leasingavgift per dag, som
förfaller till betalning den första dagen i den första leasingperioden. Om Leasegivaren så påfordrar
skall leasingavgiften erläggas genom autogiro. Leasingtiden löper från och med dagen för faktisk
leverans till och med utgången av den avslutande leasingperioden enligt detta avtal. Den första
leasingperioden infaller den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av fordonet,
varefter avtalet gäller under avtalad grundleasingtid (antalet särskilt avtalade leasingperioder) med
efterföljande förlängningsleasingtider om vardera tolv leasingperioder.
Leasingavgiften är beräknad vid ränteläge den första dagen i den kalendermånad kontraktet
är utskrivet. Om räntan på den penningmarknad där leasegivaren refinansierar sin verksamhet
ändras, om leasegivarens upplåningskostnader ändras eller om leasegivarens kostnadsbild ändras
som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som leasegivaren inte
skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften. En
sådan anledning är bl a om Leasegivarens kostnader för kapitaltäckning skulle komma att ändras.
Om räntan på den penningmarknad där Leasegivaren refinansierar sin verksamhet är/blir negativ
äger Leasegivaren rätt att bibehålla leasingavgiften. För det fall det särskilt överenskommits att
leasingavgiften skall vara fast, äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften om kostnaden för
Leasegivarens refinansiering har förändrats med mer än 0,5%-enheter under tiden mellan avtalets
utskriftsdatum och första hyresdag, eller om det motiveras av ändrad lagstiftning, myndighetsbeslut
eller kreditpolitisk åtgärd. Om s.k kampanjränta tillämpas under grundleasingtiden kommer vid
eventuell förlängning av avtalet istället att användas den räntesats som Leasegivaren vid detta
tillfälle normalt använder för leasingavtal av detta slag. Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid
av denne tillämpade aviseringsavgifter och övriga administrativa kostnader.
7. Avgifter. För leasingavtalet utgår, förutom leasingavgift, särskilda avgifter som vid var tid
tillämpas av Leasegivaren. Leasegivaren äger bl a rätt att uttaga lagstadgad påminnelse- och
inkassosavgift för varje utsänd påminnelse och varje utsänt inkassobrev. (F.n 50 kr resp. 160 kr

augusti 2010.) Avgift för uppläggning av avtalet och avisering vid förfallodagar framgår av
leasingavtalet. Uppgifter om andra avgifter såsom administrationsavgifter vid ev. omregistrering,
överlåtelse, autogiro, återtag m.m. lämnas vid förfrågan av Leasegivaren.
8. Dröjsmål med betalning av leasingavgift m.m. Vid dröjsmål med betalning av leasingavgift
eller annan ersättning utgår dröjsmålsränta med två (2) procent per månad på förfallet belopp, dock
lägst 75 kr.
9. Uppsägning av leasingavtalet, förlängning av leasingtiden m.m. Leasetagaren äger rätt
att från och med den tolfte leasingperioden säga upp avtalet till förtida upphörande, varvid
avtalstiden kan sägas upp till upphörande tidigast per den sista dagen i den leasingperiod
som infaller efter kalendermånaden för gjord uppsägning. Vid grundleasingtidens (antalet särskilt
avtalade leasingperioder) utgång förlängs leasingtiden med en förlängningsleasingtid om tolv
månader i sänder. Angivet restvärde påverkas av leasingavgifterna under förlängningsperioden
enligt samma annuitetsmetod som gäller för grundleasingtiden. Restvärdet skall dock aldrig
understiga 10% av inköpspriset. Om Leasetagaren eller Leasegivaren vill att avtalet skall upphöra
vid grundleasingtidens eller en förlängningsleasingtids utgång skall avtalet sägas upp senast en
månad före grundleasingtiden eller förlängningsleasingtidens utgång.
Uppsägning skall göras skriftligen. Leasetagaren skall på egen bekostnad lämna fordonet till
Leasegivaren senast vid leasingtidens utgång. Vid leasingavtalets upphörande med anledning av
uppsägning enligt denna punkt skall fordonet försäljas genom Leasegivarens försorg. Leasegivaren
äger rätt att sälja fordonet på det sätt denne finner lämpligt. Leasetagaren äger dock rätt att innan
leasingperiodens slut anvisa Leasegivaren köpare som då har att erlägga köpeskillingen kontant
till Leasegivaren.
Leasingtiden upphör dock att gälla tidigast den sista dagen i den leasingperiod under vilket fordonet
är försålt. Leasetagaren är skyldig att erlägga leasingavgifterna till och med den leasingperiod under
vilken fordonet försäljes. Omedelbart efter gjord försäljning av fordonet skall Leasegivaren upprätta
en avräkning mellan Leasegivaren och Leasetagaren, varvid följande avräkningsprinciper gäller:
Erhållet försäljningspris (exklusive mervärdesskatt) skall reduceras med försäljningsomkostnader
och restvärdet vid försäljningstidpunkten enligt Leasegivarens vid var tid gällande restvärdestabell.
Om överskott uppkommer skall Leasegivaren utge motsvarande ersättning till Leasetagaren och om
underskott uppstår skall Leasetagaren utge motsvarande ersättning till Leasegivaren. Ersättning
skall utges senast tio (10) dagar efter avsänd avräkning.
10. Hävning av leasingavtalet. Leasegivaren har rätt att omedelbart häva leasingavtalet och
genast återtaga fordonet inklusive extrautrustning om någon av följande förutsättningar föreligger.
a) Leasetagaren dröjer med erläggandet av leasingavgiften eller annan avgift mer än tolv dagar
efter förfallodagen. b) Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar Leasegivaren att besiktiga
fordonet. c) Leasetagaren inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller
inleder företagsrekonstruktion utan konkurs. d) Leasetagaren i övrigt grovt åsidosätter någon
bestämmelse i detta avtal. Därvid skall leasetagaren till leasegivaren betala dels samtliga förfallna
obetalda hyror jämte ränta därå enligt punkt 8 fram till återtagandet, dels samtliga kostnader i
samband med återtagandet och försäljningen, dels till leasegivaren utge skadestånd som, om
inte annan skada kan visas, skall uppgå till leasingavgifterna för resterande hyrestid diskonterade
till nuvärdet efter en räntesats som vid var tid understiger Riksbankens referensränta med
1 procentenhet plus det i avtalet angivna restvärdet. Dröjsmålsränta på skadestånd, förfallna
leasingavgifter, återtagskostnader samt eventuella övriga kostnader utgår med 2 % per månad från
uppsägningsdatum. Leasegivaren äger rätt att sälja fordonet på det sätt som denne finner lämpligt.
Fordonets nettoförsäljningspris kommer att avräknas så långt det förslår mot leasegivarens totala
fordran. Eventuellt överskott tillfaller leasegivaren.
Leasetagaren är under den tid nyttjanderätten bortfaller i enlighet med vad som nu sagts icke
befriad från sina skyldigheter med avseende på fordonet såsom skyldighet att erlägga leasingavgift,
vårdplikt, försäkringsplikt etc. Om Leasetagaren vid återtag av fordonet erlägger erforderlig betalning
(förfallna obetalda avgifter, kostnader som uppkommit i samband med återtagandet o dylikt)
kan Leasegivaren medge återinträde i leasingavtalet. Leasegivaren behöver inte underrätta eller
inhämta godkännande av borgensman eller annan som lämnat säkerhet för avtalets fullgörande då
Leasegivaren medger att Leasetagaren får återinträda i avtalet.
11. Nyttjanderättsförbud. Vid hävning av avtalet skall Leasetagarens nyttjanderätt till fordonet
med omedelbar verkan upphöra och detta oberoende av om Leasetagaren ifrågasätter hävningen.
12. Särskild annullationsavgift. Om Leasetagaren med Leasegivarens skriftliga medgivande,
annullerar detta avtal under tiden från och med Leasetagarens underskrift av avtalet men innan
leverans av fordonet skett, skall Leasetagaren till Leasegivaren erlägga hela kostnaden för
avvecklingen av Leasegivarens mellanhavande med leverantören samt särskild annullationsavgift
om två (2) procent av fordonets inköpspris, dock minst 3000 kr.
13. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter. Leasetagaren äger inte rätt att till annan - helt
eller delvis - överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal eller eljest överlåta, pantsätta
eller i sin tur uthyra det leasade fordonet. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina
rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det leasade fordonet, med
förbehåll om Leasetagarens rätt. Leasetagaren skall efter erhållen underrättelse om överlåtelse
eller pantsättning av Leasegivarens rättigheter, betala förfallna leasingavgifter respektive fullgöra
sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Leasegivarens ställe.
14. Särskilda villkor, ändringar och tillägg. Eventuella ändringar av eller tillägg tilldetta avtal
gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter.
15. Utmätning m.m. Skulle utmätning företas hos Leasetagaren eller om Leasetagaren försätts
i konkurs, åligger det denna att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande
utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har
rätt att förse fordonet med skylt som utvisar ägaren.
16. Meddelande, adressändring mm. Har meddelande som rör avtalet av Leasegivaren avsänts
till Leasetagaren i rekommenderat brev under dennes i avtalet angivna adress eller den ändrade
adress, som vid meddelandets avsändande var för Leasegivaren känd som ny adress, skall
meddelandet anses ha kommit Leasetagaren tillhanda senast på tredje dagen efter avsändandet.
Har meddelande avsänts genom telegram skall det anses ha kommit Leasetagaren tillhanda
senast 24 timmar efter inlämnandet. Leasetagaren är skyldig att omedelbart meddela Leasegivaren
eventuell adressändring. Leasegivaren äger rätt att dokumentera Leasetagarens kommunikation
med Leasegivaren.
17. Force majeure samt begränsning av skadeersättning. Leasegivaren ansvarar inte för skada
som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott och blockad eller
annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller vare
sig Leasegivaren själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som må uppkomma
i andra fall skall ersättas av Leasegivaren endast i den mån vållande ligger Leasegivaren till last.
Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för annat än direkt skada och således inte för
indirekt skada.
18. Tvist m.m. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras med svensk rätt och av svensk domstol.
Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalregler.
Information om kreditupplysningslagen
Uppgifter om betalningsförsummelse kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl.
Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av DNB Bank.
Behandling av personuppgifter
DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB") behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande
lagstiftning. För detaljerad information avseende DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s
bilagda integritetspolicy som även finns tillgänglig på www.dnb.se.

FAKTURA LEASING
+

+

Datum

Avtalsnummer

Ref Nr

2019-01-29

50290348

1280894

Ert fakturanummer:

LEVERANTÖR

KREDIT OCH BETALNING

Namn:

Totalt kontantpris exkl moms:

Tesla Motors Sweden AB

533 440 kr

Adress:

Moms:

Box 180

133 360 kr

Postnummer och ort:

Första förhöjd leasingavgift erlagd till leverantören senast på leveransdagen:

101 34 Stockholm

106 688 kr exkl. moms

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Baspris:

556931 - 4098

426 752 kr exkl. moms

LEASINGOBJEKT
Märke, modell:

Fordonet är:

X Nytt

Tesla Model 3 Long Range AWD
Extra utrustning:

Registreringsnr:

Beg

Mätarställning mil:

0

Första registrering:

0-1

Momssats 25 % Mervärdesskattelag 1994:200 (ML) 7 kap. 1§, 8 kap. 15§

v: 2017-2

FAKTURA (upprättad av DNB Bank för leverantörens räkning)
Till DNB Bank
Bekräftelse på köpeavtal
Undertecknad säljare bekräftar härmed DNB Banks köp av ovanstående objekt. Samtidigt garanteras att ovanstående
uppgifter angående objektet är riktiga och att leasetagaren identifierat sig genom uppvisande av registreringsbevis samt
giltigt körkort/ID-kort. Undertecknad förbinder sig att mottaga och åtgärda eventuella reklamationer från leasetagare.
Åtagandet gäller fel eller brister i leasingobjektet samt av oss lämnade garantier.
På uppdrag av DNB Bank har objektet levererats till i leasingavtalet angiven leasetagare.
DNB Bank uppmanas härmed att omgående erlägga köpeskillingen enligt nedan.

Totalt att betala 533 440 kr varav moms 106 688 kr

+

Leverantör

Tesla Motors Sweden AB

Momsregistreringsnummer

556931-4098

Ort, datum

Firmateckning

- DNB FINANS
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Leasingkontrakt
del 1 av 1

+

+

Ansökan

Kontraktsnummer

Ref Nr

2019-01-27

50290348

1280894

DNB Bank ASA, filial Sverige, nedan Leasegivaren, som köper nedanstående fordon av Leverantören, upplåter nyttjanderätten till detsamma till nedan angiven
Leasetagare på i detta kontrakt stadgade villkor. För detta avtal gäller allmänna villkor:BIL - LEASING MAJ 2018 (BF LEA201805)

LEASETAGARE

LEVERANTÖR

Namn:

Namn:

4i0 Secure 7eletronics AB

Tesla Motors Sweden AB

Adress:

Adress:

Kompanigatan 66

Box 180

Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

587 58 Linköping

101 34 Stockholm

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

559117 - 6291

0706273642

556931 - 4098

0200125502

LEASINGOBJEKT *
Märke, modell:

Fordonet är:

X Nytt

Tesla Model 3 Long Range AWD
Extra utrustning:

Registreringsnr:

Beg

Mätarställning mil:

0

Första registrering:

0-1

* Tillverkningsår mm framgår av fordonets registreringshandlingar.

BETALNING
Totalt pris exkl. moms:

Administrationsavgift/period exkl. moms:

533 440 kr

36 à 55 kr

Hyresplan:

Period

Leasingavgift exkl. moms

Extra leasingavgift exkl. moms:

Uppläggningsavgift exkl. moms:

1 - 36

5 006 kr

106 688 kr

595 kr

Baspris exkl. moms:

Restvärde i kronor exkl. moms:

426 752 kr

266 720 kr

Från och med första dagen för faktisk leverans till den första dagen i den första leasingperioden utgår en trettiondels (1/30) månadsleasingavgift per dag, som förfaller
till betalning den första dagen i den första leasingperioden.
v: 2018-1

SÄRSKILDA VILLKOR

Leasingavgiften förfaller till betalning kalendermånadsvis i förskott och skall vara Leasegivaren tillhanda senast den första dagen i varje betalningsperiod. Leasetagaren bekräftar att de inte vid
något tillfälle ägt leasingobjektet eller varit registrerad ägare till detta. Utöver ovan angivna villkor gäller ”Allmänna Villkor Leasingavtal”, eventuellt särskilda villkor samt information avseende
personuppgiftsbehandling vilka vi tagit del av och godkänt. Avtalet är bindande för leasegivaren när denne godkänt kreditavtalet i sin helhet och erlagt betalning till Leverantören. Avtalet är
bindande för leasetagaren genom dennes underskrift.

K

LEASETAGARENS UNDERSKRIFT
Ort, datum:

Namnförtydligande:

Underskrift firmatecknare:

U
LEVERANSGODKÄNNANDE

N

Ovan angivet fordon har denna dag av leverantören levererats i enlighet med leveransvillkoren. Vi har besiktigat fordonet och funnit att det är i överenskommet skick.
Vi godkänner härmed leveransen samt att leasegivaren verkställer utbetalning till leverantören.

D

Ort, datum:

Namnförtydligande:

Underskrift leasetagare :

LEGITIMATIONSKONTROLL (ifylls av Leverantören)
Leverantören bekräftar med sin underskrift nedan att Leasetagaren uppvisat godkänt körkort/ID-kort.

L
E
V

Körkort ref.nr (p. 4 d på körkortet)
ID-kort SIS (refnr)

Ange referens/ID-nr och personnummer här:

Leverantörssignatur

FÖRETAGETS HUVUDÄGARE
(FRÅGAN SKA STÄLLAS TILL KUND). Äger någon-/ra fysisk-/a person-/er direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25% av bolaget eller utövar någon på annat sätt ett
bestämmande inflytande över bolaget? Om ja, notera för och efternamn samt personnummer. Annars notera nej.

JA
NEJ

Namn:

Personnummer:

Leverantörssignatur

LEASEGIVAREN (DNB BANK) Kontraktet är inte bindande för Leasetagaren förrän det undertecknats av denne.
Leasegivarens underskrift:

102

Ort, datum:

+
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Borgensförbindelse
sida 1 av 2

+

+
§ 1.1 KREDITTAGARE

§ 1.1 KREDITGIVARE

Namn:

Namn:

4i0 Secure 7eletronics AB

DNB Bank ASA, filial Sverige

Adress:

Adress:

Kompanigatan 66
Postnummer och ort:

Postnummer och ort:

587 58 Linköping

105 88 Stockholm

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

Organisationsnummer:

Telefonnummer:

559117 - 6291

0706273642

516406 - 0161

08-473 44 90

§ 1.2 BORGENSÅTAGANDE

För fullgörande av kredittagarens nuvarande och framtida förpliktelser gentemot kreditgivaren tecknas härmed borgen såsom för
egen skuld på de villkor som anges i denna borgensförbindelse. Borgensförbindelsen avser kredittagarens alla förpliktelser – däri
inbegripna egna borgensåtaganden som följer av bifogade allmänna villkor.
Borgensåtagandet är inte beloppsbegränsat och/eller specifikt för viss av kredittagarens förpliktelse om inte utrymmet för
beloppsbegränsning och/eller utrymmet för specifik förpliktelse nedan är ifyllt.
BELOPPSBEGRÄNSNING
På grund av borgensåtagandet är nedan angivna borgensmän solidariskt inte skyldiga att utge sammanlagt mer än:
Belopp:

Utöver ovan angivet belopp svarar borgensman även för därpå löpande räntor, avgifter och kostnader.
SPECIFIK FÖRPLIKTELSE

BEKRÄFTELSE
Genom sin underskrift bekräftar borgensman att han tagit del av borgensåtagandets bifogade allmänna villkor samt upplysningen
nedan om innebörden att gå i borgen såsom för egen skuld.
§ 1.3 BORGENSMÄN
Ort och datum:

Ort och datum:

Orgnr/personnr:

Orgnr/personnr:

770414-2954
Borgensmans underskrift:

Borgensmans underskrift:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Joakim Tord Ekblad
Adress:

Adress:

Kompanigatan 66 Lgh 1201
Postnr och ort:

Postnr och ort:

58758 Linköping

344

Upplysningar avseende innebörden att gå i borgen såsom för egen skuld
Borgensman ansvarar för att kredittagaren betalar sin skuld samt räntor, avgifter och kostnader till kreditgivaren enligt villkoren
för respektive kredit. Är borgensåtagandet beloppsbegränsat, ansvarar inte borgensman för mer än vad som framgår av hans
borgensåtagande jämte därpå löpande räntor, avgifter och kostnader. Om kredittagaren inte uppfyller sina åtaganden kan borgensman
direkt krävas på betalning av kreditgivaren. Om det finns flera borgensmän kan kreditgivaren fritt välja att kräva hela betalningen av
en eller flera av borgensmännen. Skyldigheten för borgensman att infria ett borgensåtagande kvarstår oberoende av om en eventuell
intressegemenskap med kredittagaren upphör. Borgensåtagandet kan medföra att inte bara borgensmannens tillgångar såsom bland
annat lösa saker, penningmedel och värdehandlingar realiseras, utan även att borgensmans bostad måste realiseras.

+

- DNB FINANS

281

en del av DNB Bank ASA, filial Sverige
SE-105 88 Stockholm
Org.nr 516406-0161
Moms regnr. SE516406016101

344

50290348

5591176291

Telefon: +46 (0)8 473 47 10
Telefax: +46 (0)8 473 47 99
www.dnb.se
bilkundtjanst@dnb.se

+

Filialen - som är registrerad hos Bolagsverket är en del av DNB Bank ASA med säte i Oslo, NO.
Foretaksregistret NO 984 851 006 MVA

v: 2017-2

Typ av kontraktsförhållande m m:

Kontraktsnummer och kontraktsdatum:

Borgensförbindelse
sida 2 av 2

§ 2 Beloppsbegränsad borgensförbindelse
a) Har borgensförbindelsen begränsats till att gälla till visst belopp såsom för egen skuld enligt § 1.2, svarar borgensman utöver angivet belopp för
därpå löpande räntor, avgifter och kostnader beräknat enligt respektive kreditavtal innefattande även de avgifter och kostnader som uppkommer för
kreditgivaren för att ta borgen i anspråk och för att eljest driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet.
b) Är kredittagaren rättssubjekt som lyder under lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag och har borgen tecknats av bolagsman,
påverkar inte en eventuell beloppsbegränsning av borgensåtagandet enligt § 1.2 bolagsmannens ansvar för bolagets förpliktelser i hans egenskap
av bolagsman.
§ 3 Specifik borgensförbindelse
Har borgensförbindelsen begränsats till att gälla specifik förpliktelse/avtal mellan kreditgivaren och kredittagaren enligt § 1.2, svarar borgensman för
samtliga förpliktelser enligt det avtalet såsom för egen skuld till dess full betalning sker, innefattande även de avgifter och kostnader som uppkommer
för kreditgivaren för att ta borgen i anspråk och för att eljest driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet.
§ 4 Begränsning av borgensförbindelsen omfattning
a) Borgensförbindelsen gäller inte för
(i) andra fordringar på kredittagaren, som kreditgivaren har förvärvat eller kan komma att förvärva från annan än denne, eller
(ii) sådana kredittagares skadeståndsförpliktelser som har uppstått eller kan komma att uppstå utan något som helst samband med avtalsförhållande
mellan kredittagaren och kreditgivaren.
§ 5 Annan borgen tecknad av borgensman
Har borgensman tecknat annan borgensförbindelse för viss förpliktelse/avtal som kredittagaren har mot kreditgivaren får kreditgivaren fritt avgöra i
vilken ordning borgensåtagandena skall tas i anspråk.
§ 6 Borgensmans rätt till ställd säkerhet
a) Borgensman har inte i förhållande till kreditgivaren på grund av sin i denna borgensförbindelse tecknad borgen någon rätt till pant som ställts eller
kan komma att ställas för förpliktelser, vilka omfattas av borgensförbindelsen, såvida borgensman inte genom särskilt avtal med kredittagaren eller
annan pantsättare tillförsäkrats sådan rätt och det avtalet delgivits kreditgivaren. Med pant jämställs annan realsäkerhet.
b) Om annan borgen har ställts eller kommer att ställas för sådan förpliktelse angiven i denna § a) får kreditgivaren utan minskning av det ansvar
som åvilar borgensman på grund av hans i denna borgensförbindelse tecknade borgen och utan dennes hörande medge ändringar beträffande
säkerheten och således även bringa säkerheten att upphöra genom att lämna ut pant eller avstå från rätt mot annan borgensman.

§ 8 Rätt för borgensman att inskränka sitt borgensansvar
a) Om borgensman tecknat borgensförbindelse för kredittagarens förpliktelser mot kreditgivaren som inte är begränsad till specifik förpliktelse/avtal
enligt § 1.2, äger borgensman rätt att lämna skriftligt meddelande till kreditgivaren att han motsätter sig att hans borgen efter viss tidpunkt tas i
anspråk i oförminskad omfattning.
b) Tidpunkten enligt denna § a) infaller inte tidigare än 10 bankdagar från den dag det skriftliga meddelandet har kommit kreditgivaren till handa.
c) Efter tidpunkten angiven i denna § b) får kreditgivaren inte ta borgensförbindelsen i anspråk för annat än kredittagarens före denna tidpunkt
uppkomna förpliktelser gentemot kreditgivaren jämte därpå löpande räntor, avgifter och kostnader innefattande även de avgifter och kostnader som
uppkommer för kreditgivaren för att ta borgen i anspråk och för att eljest driva in fordran för vilken borgen utgör säkerhet.
§ 9 Behandling av personuppgifter
DNB Bank ASA, filial Sverige (”DNB”) behandlar personuppgifter i enlighet med var tid gällande lagstiftning. För detaljerad information avseende
DNB:s behandling av personuppgifter, se DNB:s bilagda integritetspolicy som även finns tillgänglig på www.dnb.se.
§ 10 Upplysningsplikt
a) Borgensman skall omedelbart underrätta kreditgivaren skriftligen om denne (i) får ny adress eller (ii) inställer sina betalningar, blir föremål för
likvidation eller konkursansökan eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.
b) På begäran av kreditgivaren skall borgensman lämna skriftlig information angående hans finansiella ställning.
§ 11 Meddelanden
a) Meddelanden avseende denna borgensförbindelse avsända endast från kreditgivaren till borgensmans adress enligt § 1.3 eller till meddelad
ändrad adress enligt § 10 a) skall anses ha kommit borgensman till handa enligt följande.
(i) Har meddelandet avsänts per brev, senast på den tredje bankdagen efter avsändandet.
(ii) Har meddelandet avsänts per telefax, senast nästkommande bankdag efter att kreditgivaren erhållit kvitto över faxmeddelandet.
b) Denna § omfattar även av kreditgivaren avsända meddelanden i syfte att avbryta preskription.
§ 12 Kreditgivarens ansvarsbegränsning
a) Skada som kan uppkomma och som kreditgivaren kan hållas ansvarig för skall ersättas av kreditgivaren endast i den mån grov vårdslöshet ligger
denne till last.
b) Kreditgivarens ansvar är under alla förhållanden begränsat till direkt skada och omfattar inte indirekt skada, såsom minskning eller bortfall av
produktion eller omsättning, utebliven vinst eller skada om den är svår att förutse.
c) Kreditgivaren ansvarar aldrig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, terrorhandling, strejk, lockout, blockad, bojkott,
eller annan liknande omständighet. Förbehållet avseende strejk, lockout, blockad eller bojkott gäller oberoende av om kreditgivaren själv är part i eller
föremål för sådan åtgärd eller inte.
d) Föreligger hinder för kreditgivaren att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet angiven i denna § c) får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört.
§ 13 Tillägg och ändringar
Denna borgensförbindelse innehåller allt som har avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg eller ändringar är inte
gällande.Tillägg eller ändringar av borgensförbindelsen måste ske skriftligen för att vara gällande.

344

§ 14 Tvistlösning m m
Tvist enligt denna borgensförbindelse skall avgöras av svensk rätt. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalsregler. Talan må väckas vid
Stockholms tingsrätt.
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§ 7 Betalning från borgensman
Betalar borgensman till kreditgivaren på grund av sin borgen skall han särskilt skriftligen meddela kreditgivaren att ha betalat såsom borgensman och
begära att detta noteras hos kreditgivaren.

INTEGRITETSPOLICY

1

ALLMÄNT

1.1

DNB Bank ASA, filial Sverige, org. nr. 516406-0161 (”DNB”) respekterar och
värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi
behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy
(”Integritetspolicyn”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras
i enlighet med tillämplig lagstiftning.
För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster måste vi använda
personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som är kund till oss
eller företräder en kund till oss, dig som är användare av våra produkter och
tjänster och dig som besöker vår webbplats.

2

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

2.1

DNB är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och
ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi har
även utsett ett dataskyddsombud, som du når på dataskyddsombudet@dnb.se.
Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3

VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1

Vi på DNB använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna
tillhandahålla de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina
personuppgifter för följande syften:
-

Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga
intressen vid en tvist,
Uppfyllande av rättsliga förpliktelser,
Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam,
Metod- och affärsutveckling,
Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina
personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnå de ändamålen och
hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Syfte: Administration och fullgörande av avtal samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.
Uppgifter för kreditlämning såsom bankuppgifter, uppgifter om arbetsgivare, uppgifter om
skuldsanering och kreditupplysning.
Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och BankID.
Inspelning och dokumentation av dina kontakter med DNB.
Övriga personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller
som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som
har begärts innan eller efter att ett avtal träffats.
Vad vi gör: Vi använder dina
uppgifter för att kunna
tillhandahålla, administrera och
anpassa våra produkter och
tjänster samt möjliggöra inloggning
i våra webbtjänster och
tillhandahålla kundservice, såsom
exempelvis att kunna besluta om
att lämna ett lån, ge ut ett kreditkort
eller på annat sätt lämna kredit
till dig. Om det uppstår en tvist,
t.ex. om betalning, har vi rätt att
använda dina uppgifter i syfte att
fastställa, försvara eller göra
gällande det rättsliga anspråket.

Laglig grund: Fullgörande av
avtal. Om det uppstår en tvist har vi
rätt att använda dina uppgifter med
stöd av en intresse-avvägning.

Lagringstid: Uppgifterna sparas
under hela avtalsförhållandet och
upp till 12 månader från det att
avtalet upphörde att gälla.
Uppgifterna får sparas längre om
de behövs för att uppfylla lagkrav.
Till exempel sparas uppgifter om
beviljad kredit fem år efter att
avtalet upphört att gälla och själva
avtalet sparas i sju år efter att
avtalet upphört att gälla. Dessutom
kan personuppgifter sparas längre
än 12 månader efter att avtalet
upphört att gälla i syfte att
fastställa, försvara eller göra
gällande ett rättsligt anspråk, t.ex.
vid tvist om betalning.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på
en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda
personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se avsnitt 9 om du
vill läsa mer om vilka rättigheter du har.

Syfte: Uppfyllande av rättsliga förpliktelser

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress och adress.
Uppgifter för kreditlämning såsom bankuppgifter, uppgifter om arbetsgivare, kreditupplysning,
transaktionsmönster, ledande roller och ägarandelar i företag och uppgifter om verklig huvudman.
Inloggningsuppgifter såsom e-postadress och BankID.
Uppgifter avseende status som ”person i politisk utsatts ställning” eller närstående till en sådan person såsom
ledamot i nationellt parlament, regeringsmedlem, ledande position i ett statligt ägt bolag eller liknande.
Uppgifter avseende förekomst på olika internationella sanktionslistor.
Uppgifter avseende kundklassificering enligt MiFID.
Uppgifter avseende skatterättslig hemvist.

Vad vi gör: Vi använder dina Laglig grund: Rättslig förpliktelse
personuppgifter för att uppfylla
DNB:s skyldigheter enligt tillämplig
lagstiftning, såsom exempelvis
bokföringslagen, lag om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering
av terrorism,
kapitaltäckningsregler och
skattelagstiftning samt för att
kontrollera personuppgifter mot
tillämpliga sanktionslistor.
Dina rättigheter: Se avsnitt 9.

Lagringstid: Vi sparar dina
personuppgifter så länge vi måste
spara dina personuppgifter enligt
aktuell rättslig förpliktelse.

Syfte: Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats
och hur länge besöket varade.
Order- och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation.
Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.

Vad vi gör: Vi använder dina
personuppgifter inom ramen för vår
marknadsföring och
marknadssegmentering. Med
marknadssegmentering menar vi
att vi kategoriserar vår kundbas
utifrån demografiska
urvalskriterier, såsom ålder, kön,
civilstånd eller bostadsort i syfte att
skicka direktreklam och
information som inte är
kundanpassad om erbjudanden,
tjänster, nyheter och tävlingar till
dig.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att skicka allmän och
segmenterad marknadsföring till
dig överväger ditt intresse av skydd
för dina personuppgifter (för
marknadsföring via post, telefon
och sociala medier – och för
marknadsföring via e-post, SMS,
MMS och andra automatiska
system om kraven i
marknadsföringslagen är
uppfyllda)

Lagringstid: För dig som är kund
hos oss: Uppgifterna sparas och
används under hela
avtalsförhållandet och upp till 12
månader efter avslutat
avtalsförhållande. Det förutsätter
förstås att du inte motsatt dig
direktmarknads-föring under den
tiden.

För dig som ännu inte är kund hos
oss: Vi har rätt att behålla dina
uppgifter i syfte att skicka
marknadsföring till dig under 3
Samtycke (för marknadsföring av månader från det att vi fick dina
tredje parts produkter och tjänster kontaktuppgifter. Det förutsätter
via e-post, SMS och MMS och förstås att du inte motsatt dig
andra automatiska system)
direktmarknadsföring. Om du väljer
att bli kund hos oss gäller vad som
framgår under rubriken ”För dig
som är kund hos oss”.

Om du önskar ta del av
Samtycke
kundanpassade erbjudanden och
information om nyheter och
tävlingar speciellt riktade till dig,
t.ex. erbjudanden om särskilt
förmånliga tjänstepaket, behöver vi
få ditt samtycke. Vi kommer då
analysera exempelvis under vilka
månader om året du använder våra
olika produkter och tjänster samt
med vilken frekvens du väljer att
använda dessa. Vi kommer också
att analysera dina surfvanor på vår
hemsida samt din köp- och
transaktionshistorik, men också ditt
namn, ålder, kön, civilstatus,
adress, utbildning för att kunna
erbjuda dig relevant information.
Dina rättigheter: Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för
direktmarknadsföring. Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt
samtycke för att få använda dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte längre att
få ta del av information och erbjudanden som är särskilt anpassade för dig. Du har rätt att invända mot att
vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan
användning kommer vi enbart att fortsätta använda personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som
väger tyngre än dina intressen. Se avsnitt 9 för att få mer information om dina rättigheter.

Syfte: Metod- och affärsutveckling

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
Köpmönster såsom information om hur du använder våra produkter och tjänster och om
ditt köpmönster (t.ex. under vilka månader du brukar använda våra tjänster).
Order- och betalningsuppgifter såsom orderhistorik och betalinformation.
Inspelning och dokumentation av dina kontakter med DNB.
Demografiska uppgifter såsom ålder, kön, civilstatus, adress och utbildning.
Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår (och andras) webbplats
och hur länge besöket varade.

Vad vi gör: Vi använder dina
personuppgifter inom ramen för
våra marknads- och kundanalyser,
som huvudsakligen består av
statistik, data från genomförda
marknadssegmenteringar och
kundnöjdhetsutvärderingar.
Resultatet av vår analys använder
vi sedan som underlag för att
förbättra, ersätta eller ta fram nya
tjänster, processer eller
arbetsmetoder i syfte att möta dina
och andra kunders förväntningar
och önskemål samt att erbjuda,
bedriva och förbättra vår kundvård
och förbättra din upplevelse av oss.
Vi kan exempelvis vilja använda
personuppgifterna för att förbättra
vår kundtjänst, erbjuda nya
paketlösningar eller anpassa vår
hemsida efter dina och andra
kunders önskemål. Vi vill dock vara
tydliga med att vi alltid försöker att
i möjligaste mån anonymisera eller
pseudonymisera dina
personuppgifter för att uppnå detta
syfte.
Om du är kund till oss och har
finansierat en bil med hjälp av
någon av våra
finansieringsprodukter använder vi
dina personuppgifter för att
överföra dem till den återförsäljare
som har levererat bilen till dig samt
till generalagenten för det aktuella
bilmärket och som vi samarbetar
med. Vi överför uppgifterna bl.a.
för att du ska kunna få information
av återförsäljaren när du besöker
denne och du exempelvis är
intresserad av att köpa en ny bil
och önskar få lättillgänglig
information om ditt
finansieringsavtal, exempelvis hur
länge avtalet löper och vad det
skulle kosta att lösa avtalet. Vi kan
även använda dina

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att analysera
användningen av våra produkter
och tjänster i syfte att förbättra,
ersätta eller ta fram nya produkter
och tjänster samt att vårt intresse
av att arbeta med att möta dina och
andra kunders förväntningar och
önskemål samt bedriva kundvård
överväger ditt intresse av skydd för
dina personuppgifter.

Lagringstid: Vi sparar och
använder dina personuppgifter för
detta ändamål under
avtalsförhållandet samt upp till 12
månader därefter.

personuppgifter i syfte att
kvalitetsbedöma krediter för
kapitaltäckningsändamål, som
underlag för finansiell rådgivning
eller för att informera om DNBkoncernens produkter och tjänster.
Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på
en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda
personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9
om dina rättigheter.

Syfte: Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Vad vi gör: Om DNB ska
omstruktureras, t.ex. delas upp i
flera olika verksamheter, eller om
en utomstående part önskar
förvärva DNB eller vår
kunddatabas kommer DNB att
lämna ut dina och andra kunders
personuppgifter till det
övertagande bolaget. Det bolaget
kommer i sådana fall att fortsätta
använda dina personuppgifter för
samma syften som de vi angett i
denna Integritetspolicy om du inte
får annan information i samband
med överlåtelsen.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att möjliggöra en
förvärvs- eller
omstruktureringsprocess
överväger ditt intresse av skydd för
dina personuppgifter. Det
förutsätter dock att det
övertagande bolaget bedriver
liknande verksamhet som DNB.

Lagringstid: Om DNB upphör att
existera, t.ex. genom en fusion,
likvidation eller konkurs, eller om
DNB:s kunddatabas överlåts till ett
övertagande bolag kommer vi
radera dina personuppgifter så
länge vi inte behöver spara dem för
att uppfylla lagkrav.
Om DNB förvärvas av ett
övertagande bolag eller delas upp
i samband med en omstrukturering
kommer vi fortsätta spara och
använda dina personuppgifter
enligt villkoren i denna
Integritetspolicy, om du inte får
annan information i samband med
överlåtelsen.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på
en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda
personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se vidare i avsnitt 9
om dina rättigheter.

Syfte: Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc.

Personuppgifter:
Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
Order- och betalningsuppgifter såsom köp- och transaktionshistorik.
Vad vi gör: Om DNB ska
omstruktureras, t.ex. delas upp i
flera olika verksamheter, eller om
en utomstående part önskar
förvärva DNB eller vår
kunddatabas kommer DNB att
lämna ut dina och andra kunders
personuppgifter till det
övertagande bolaget. Det bolaget
kommer i sådana fall att fortsätta
använda dina personuppgifter för
samma syften som de vi angett i
denna Integritetspolicy om du inte
får annan information i samband
med överlåtelsen.

Laglig grund: Intresseavvägning,
eftersom vi bedömer att vårt
intresse av att möjliggöra en
förvärvs- eller
omstruktureringsprocess
överväger ditt intresse av skydd för
dina personuppgifter. Det
förutsätter dock att det
övertagande bolaget bedriver
liknande verksamhet som DNB.

Lagringstid: Om DNB upphör att
existera, t.ex. genom en fusion,
likvidation eller konkurs, eller om
DNB:s kunddatabas överlåts till ett
övertagande bolag kommer vi
radera dina personuppgifter så
länge vi inte behöver spara dem för
att uppfylla lagkrav.
Om DNB förvärvas av ett
övertagande bolag eller delas upp
i samband med en omstrukturering
kommer vi fortsätta spara och
använda dina personuppgifter
enligt villkoren i denna
Integritetspolicy, om du inte får
annan information i samband med
överlåtelsen.

Dina rättigheter: Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter när vi stödjer oss på
en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta använda
personuppgifterna om det finns viktiga skäl till det som väger tyngre än dina intressen. Se avsnitt 9 för att
få information om dina rättigheter.

4

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

4.1

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter
såsom namn, e-postadress, personnummer och telefonnummer vid
registreringen av användarkonto, ansökan eller träffande av avtal och vid
användande av våra produkter och tjänster. Vi hämtar även personuppgifter
om exempelvis bostadsadress från offentliga register och samarbetspartners.

4.2

För att kunna ingå avtal med oss på DNB och för att vi ska kunna tillhandahålla
dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa
personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva
vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra
produkter eller tjänster.

5

AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

5.1

För vissa produkter och tjänster använder DNB automatiska processer för att
fatta beslut om du ska beviljas kredit. Inom ramen för dessa processer använder
vi dina personuppgifter för att skapa en profil över dig som utgör underlag för
att bedöma om du är lämplig som kredittagare. Att beslutet fattas automatiskt
innebär att en algoritm fattar beslut och meddelar dig om du ska beviljas kredit
baserat bland annat på uppgifter om din inkomst, dina skulder och hur stora
utgifter du kan tänkas ha baserat på bland annat var du bor och hur många som
ingår i ditt hushåll. Dessa processer hjälper oss att fatta rättvisa och ansvarsfulla
beslut.

5.2

Som underlag för DNB:s automatiska beslutsfattande används en egenutvecklad
scoringmodell där information dels hämtas från kreditupplysningsföretag, dels
utgörs av intern information avseende bl.a. befintliga engagemang hos DNB
och skötsel av dessa samt tidigare engagemang hos DNB. De variabler i
scoringmodellen som påverkar beslutet är bl.a. inkomst, skulder, kreditaktivitet,
eventuella betalningsanmärkningar. skötsel av befintliga och tidigare krediter
samt (i förekommande fall) det finansierade objektets egenskaper.

5.3

Om du har stora skulder, låg inkomst eller stora utgifter kan det påverka dina
möjligheter att få låna pengar eller till vilka villkor du får låna.

5.4

De automatiska processer för beslutsfattande som vi använder testas och
kontrolleras regelbundet för att säkerställa att de är rättvisa, objektiva och
effektiva.
Om du har synpunkter på det beslut som fattats har du rätt att vända dig till
oss på de kontaktuppgifter du hittar längst ned i detta dokument. Vi kommer då
att granska den information som ligger bakom beslutet och eventuell ytterligare
information som du ger oss. Granskningen kommer att ske av en människa som
har behörighet att ändra beslutet om det skulle visa sig att det fattats på fel
grunder.

6

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade
in uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara
dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I
tabellerna ovan under avsnitt 3 kan du se hur länge vi sparar personuppgifter
om dig för olika syften.
Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att
följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt
allmänt intresse.

7

VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.1

DNB kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, komma att lämna
ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till
IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra
produkter och tjänster. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på
begäran av myndigheter såsom Finansinspektionen, Skatteverket och
Försäkringskassan eller till andra parter inom ramen för domstols- eller
företagsförvärvsprocesser eller liknande.
Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8

VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1

DNB strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES.
I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/
EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att
personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett
lagligt sätt.

8.2

Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat
skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens
standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/
EES. Du finner dessa här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
international-transfers/transfer/index_en.htm.

9

DINA RÄTTIGHETER

9.1

Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1

DNB ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter
används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när
som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra
kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2

DNB är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en
månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har
kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om
vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast
inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte
kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga
hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3

All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är
kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot
är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift
för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att
tillmötesgå din begäran.

9.2

Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1

Du har rätt att av DNB begära
a)

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära
ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du
har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som
vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en
administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via
e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt
format.

b)

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi
upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt
att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c)

Radering av dina personuppgifter. Du har (från och med den 25 maj
2018) rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre
finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Radering ska därför ske
om:
i)

personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in
dem,

ii)

vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du
återkallar detta,

iii)

du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter
en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger
tyngre än dina intressen och rättigheter,

iv)

vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt, eller

v)

vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som
gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer
då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa
lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande
skäl.
d)

Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar
användningen av dina uppgifter. Du har (från och med den 25 maj 2018)
rätt att begära begränsning när:

i)

du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse
enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,

ii)

användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,

iii)

vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver
personuppgifterna för våra syften med användningen men du
behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara
ett rättsligt anspråk, eller

iv)

du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på
kontroll om våra viktiga intressen väger tyngre än dina.

9.2.2

Vi på DNB kommer (från och med den 25 maj 2018) att vidta alla rimliga åtgärder
vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan
om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att
du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om
vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3

Din rätt att invända mot användning

9.3.1

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi
gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3
ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta
användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger
tyngre än dina intressen.

9.3.2

Om du inte vill att DNB använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring
har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till
oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda
personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4

Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3
ovan) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du
finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy. Om du återkallar
ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra produkter och tjänster
på avsett sätt.

9.5

Din rätt till dataportabilitet

9.5.1

Du har (från och med den 25 maj 2018) rätt till dataportabilitet. Det innebär en
rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt
och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen
av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt
samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du till exempel
har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att vi ska kunna
fullgöra avtalet med dig.

9.6

Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

9.6.1

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina
personuppgifter till Datainspektionen.

10

VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

10.1

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till
oss. DNB har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina
personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar
säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer
betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld,
kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska
risken.

11

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

11.1

DNB har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar
som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information
om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver
ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de
ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder
ikraft.
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KONTAKTINFORMATION
Tveka inte att kontakta oss på DNB om du har några frågor om denna
Integritetspolicy eller vår användning av personuppgifter. Kontakta i så fall:
Dataskyddsombudet
DNB Bank ASA, filial i Sverige, org.nr. 516406-0161.
Postadress: SE-105 88 Stockholm
dataskydssombudet@dnb.se
Telefon: 08-4734710
Om du vill beställa ett registerutdrag eller om du vill använda dig av dina
rättigheter ska du använda det formulär som du hittar på vår hemsida och
kontakta:
Dataprotection
DNB Bank ASA, filial i Sverige, org.nr. 516406-0161.
Postadress: SE-105 88 Stockholm
dataprotection@dnb.se
Telefon: 08-4734710

