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Långtidshyra av bil ett smart alternativ till företagsleasing
för småföretag
Många småföretag skulle kunna spara både tid och pengar på att långtidshyra bil istället
för att välja en traditionell företagsleasing. Att kunna anpassa bilanvändningen efter
behov blir allt viktigare, och i och med att hyresavtalet bara är bundet till en månad gör att
det enkelt går att byta till en större eller mindre bil – allt efter företagets behov.
Småföretagare med behov av bil i tjänsten väljer oftast mellan att leasa eller att köpa en bil.
Men det finns ett tredje alternativ – långtidshyra, så kallad Minilease.
För småföretag är flexibilitet oftast viktigt. Att binda upp sig för ett leasingavtal på tre år är
ett stort åtagande som kan bli dyrt om förutsättningarna förändras. Med Minilease behöver
du inte binda upp dig för mer än en månad – men kan självklart också välja att teckna avtal
på upp till ett år.
Antti Paananen är byggnadsingenjör på egna företaget Panaco AB. I jobbet ska han ofta
besöka byggarbetsplatser som kan vara svåra att ta sig till med kollektivtrafiken. När hans
gamla leasingavtal löpte ut tittade han på både bilpool och traditionell leasing, men valde
långtidshyra då det passade honom bäst.
–

Bilpoolens tillgänglighet var för osäker och eftersom jag inte kan ladda en bil hemma
blev höjda förmånsvärden och skatt en dyr lösning för en bensin eller dieselbil. Med
Minilease hittade jag en lösning som passade både företagets behov och budget,
säger Antti Paananen.

En annan fördel med Minilease är att bilen är av senaste årsmodell och att kunden enkelt
kan byta modell varje månad om behoven ändras. Service, däckbyte och fri ersättningsbil vid
skada är andra fördelar.
–

Jag vill lägga tiden i mitt föredrag på mina uppdrag som byggkonsult och minimera
tiden på annat. Långtidshyra är därför att föredra eftersom jag kan fokusera fullt på
jobbet och alltid ha en ny och pålitlig bil när jag ska ut och besöka mina kunder på
deras byggen.

En extrabonus med att långtidshyra är också att man får förmåner vid Avis lojalitetsprogram
Avis Preferred, vilket för Antti Paananen kommer innebär att han får en gratis hyrbil när det
blir möjligt att göra en weekend-resa igen.
Fakta: Leasing och långtidshyra
Begreppet tjänstebil används ofta för att beskriva en bil som en anställd i ett företag har
tillgång till. Men en tjänstebil är egentligen en bil som enbart används i tjänsten – och då

står företaget för kostnaden och medarbetaren ska inte beskattas. Men
har medarbetaren tillgång till bilen även privat räknas det som en förmånsbil och ska då
förmånsbeskattas, det gäller både om bilen leasas eller långtidshyrs.
En stor skillnad mellan traditionell leasing långtidshyra är avtalstiden. Traditionell leasing
innebär ofta ett avtal på 3 år medan en långtidshyra är på mellan 1 och 12 månader, med
möjlighet att avbryta kontraktet med en månads uppsägningstid.
En annan skillnad är ansvaret för bilen. Både vid leasing och hyra har föraren ett ansvar att
hålla bilen i gott skick. Men till skillnad från leasing så ingår bilskatt, service, däckbyte och fri
ersättningsbil vid en långtidshyra.

Avis i Sverige gör allt för att hyrbilen ska vara ett säkert och pålitligt transportmedel. Som ett led i detta arbete
jobbar företaget enligt Avis Safety Pledge, vilket innebär skärpta rengörings- och desinfektionsprotokoll. Det är
nu också enklelt att hämta sin bil med tjänsten Digital Check-In-tjänst som ger kunderna ett enkelt, kontaktlöst
sätt att komma åt sin hyrbil.
För mer information vänligen kontakta:
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