
  
Financial Services 
 
Ansökan om överlåtelse av befintligt kontrakt 
Vänligen fyll i alla fält nedan. 

Objekt   

Regnr:  

Mätarställning, km: 

Kontraktsnr:  
 

Nuvarande kund 

Namn: 

Telefon: 

E-mailadress:  
 

Ny kund  
 
Namn:   

Adress:   

Person/organisationsnr:  

Telefon: 

E-mailadress:    
 
Huvudägare till företag 

Fyll i vilken fysisk person som ensam eller tillsammans med någon annan ytterst äger eller kontrollerar företaget, dvs den eller de som direkt eller 
indirekt (via bolag) äger eller kontrollerar 25 procent av företaget. Om detta saknas ska istället den som anses utöva kontroll över företaget (vanligen 
VD, styrelseordförande eller motsvarande) fyllas i nedan. 
Namn Personnummer Namn Personnummer 

Namn Personnummer Namn Personnummer 

Fylls i vid ansökan av kontrakt där nya kunden är juridisk person (AB, HB eller KB), behövs ej om kunden är 
enskild firma. 
Anledning till överlåtelse 
 
________________________________________________________________________________________

 
 
 

Företag 
BMW Financial Services 

Scandinavia AB 

Postadress 
Box 775 

191 27 Sollentuna 

Besöksadress 
Vetenskapsvägen 10 

Sollentuna 

Telefon 
0200-22 82 00 

E-mail 
kundservice@bmw.se 

Internet 
www.bmw.se/finansiering 

Bankgiro 
5494-7890 

Orgnr 
556482-8555 

Information 
Vi kommer att behandla ärendet så snart det inkommit till oss. Sedvanlig kreditbedömning kommer att 
göras på den nya kunden. En avgift på 595 kr ex moms vid leasing och 595 kr inkl moms vid avbetalning 
och privatleasing debiteras i samband med ansökningstillfället för dig som nuvarande kund. 
 
Vid godkänd överlåtelse skickas handlingar ut till dig för påskrift. Underskrift av båda parter krävs. I samband 
med överlåtelsen debiterar BMW Financial Services en administrativ avgift till den nya kunden om 3 000 kr 
ex moms vid leasing och vid avbetalning och privatleasing 2 500 kr inkl moms. 
Maila blanketten till kundservice@bmw.se alternativt skicka blanketten till: 
BMW Financial Services 
Box 775 
191 27 Sollentuna 

Vid frågor är du välkommen att ringa vår kundservice på 0200-22 82 00.  

Med vänlig hälsning 
BMW Financial Services 
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