
Hinnat eivät sisällä 
arvonlisäveroa ja ovat 
suorite- tai yksikkökohtaisia 
kuukausihintoja ellei toisin 
mainita.

– KUN PALVELULLA ON MERKITYSTÄ –

Sopimuksen perustamiskulut  (sopimuksen 1. vuokran yhteydessä) 240 €

Sopimuksen käsittelykulut/ kk/ auto 9 €

Sopimusmuutos 60 €

Ajoneuvon välitarkastus 150 €

Sopimuksen siirto toiselle yritykselle 350 €

Laskelma leasingvastuista (yrityksen koko autokanta) 30 €

Maastavientivaltakirja/ Green Card 65 €

Rekisteröinnin muutos/ auto 30 €

Realisointipalvelu / auto 620 €

Rekisteröinti / toimistokulu 200 €

Ajoneuvon toimitus tai siirto pääkaupunkiseutu 120 €

Ajoneuvon toimitus tai siirto muu Suomi + toteutuneet kulut 185 €

Ajoneuvoon kuuluvien tavaroiden ja varusteiden kuljetukset + toteutuneet kulut 100 €

Ajoneuvon palauttamatta jättäminen Järvileasing palautuspisteeseen + toteutuneet kulut 100 €

Palautuneen ajoneuvon katsastuspalvelu 130 €

Pysäköintivirhemaksujen ja sakkojen käsittely 40 €

Leasingsopimuksen kopion toimittaminen 30 €

Maksumuistutus / per. kerta / per. kohde 40 €

Laskutuslisä 9 €

Muut palvelut ajankäytön mukaan 100€/h minimiveloitus 15 minuuttia 100 €

PALVELUHINNASTO

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja ovat suorite- tai yksikkökohtaisia kuukausihintoja ellei toisin mainita.

Palveluhinnasto

_

Sopimuksen perustamiskulut  (sopimuksen 1. vuokran yhteydessä) ___________ 240 €

Sopimuksen käsittelykulut/ kk/ auto _______________________________________ 9 €

Sopimusmuutos __________________________________________________________ 60 €

Ajoneuvon välitarkastus ___________________________________________________ 150 €

Sopimuksen siirto toiselle yritykselle ________________________________________ 350 €

Laskelma leasingvastuista (yrityksen koko autokanta) _______________________ 30 €

Maastavientivaltakirja/ Green Card ________________________________________ 65 €

Rekisteröinnin muutos/ auto _______________________________________________ 30 €

Realisointipalvelu / auto ___________________________________________________ 620 €

Rekisteröinti / toimistokulu ________________________________________________ 200 €

Ajoneuvon toimitus tai siirto pääkaupunkiseutu _____________________________ 120 €

Ajoneuvon toimitus tai siirto muu Suomi + toteutuneet kulut __________________ 185 €

Ajoneuvoon kuuluvien tavaroiden ja varusteiden kuljetukset
+ toteutuneet kulut _______________________________________________________ 100 €

Ajoneuvon palauttamatta jättäminen Järvileasing palautuspisteeseen
+ toteutuneet kulut _______________________________________________________ 100 €

Palautuneen ajoneuvon katsastuspalvelu __________________________________ 130 €

Pysäköintivirhemaksujen ja sakkojen käsittely ______________________________ 40 €

Leasingsopimuksen kopion toimittaminen __________________________________ 30 €

Maksumuistutus / per. kerta / per. kohde ___________________________________ 40 €

Laskutuslisä ______________________________________________________________ 9 €

Muut palvelut ajankäytön mukaan 100€/h minimiveloitus 15 minuuttia ________ 100 €

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja ovat suorite- tai yksikkökohtaisia kuukausihintoja ellei toisin mainita.


