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Tillæg til leasingaftale nr. I-4882R00936 
 
 
Mellem 
 
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning I/S 
Manøvej 25 
4700 Næstved 
 
og 
 
KommuneLeasing  
Kultorvet 16 
1175  København K. 
 
 
For ovennævnte aftale gælder følgende specialvilkår: 
 
I perioden frem til 31.12.17 stiller KommuneLeasing et beløb på 10.000.000 kr. til 
rådighed for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning på leasingbasis. Leasingbeløbet 
anvendes i takt med kommunens løbende anskaffelser af redningsmateriel. 
 

Underaftale 
I forbindelse med hvert indkøb, udstedes der efter Midt- og Sydsjællands Brand & 
Rednings anvisning en underaftale der indeholder: 
 
1. Underaftale nr. 
2. Anskaffelsessum eksklusiv moms 
3. Varebetegnelse 
4. Leverandør 
5. Installationsadresse og faktureringsadresse. 
6. Leasingperiode 
7. Leasingydelse pr. termin 
8. Restværdi ved udløb 
9. Dato for første afgiftsbetaling 
10. Tilknyttet EAN-lokationsnummer 
 
Underaftaler kan omfatte flere leverancer såfremt dette ønskes. 
 
Underaftaler fremsendes til underskrift af beredskabsdirektøren i forening med 
formanden for Beredskabskommissionen. 
Efter underskrift returneres tillægget til KommuneLeasing. 
 
Leasingperiode 
Underaftaler etableres med en løbetid fra 3 til 25 år. 

24. februar 2016  

 

Sagsbehandler. 

John Stævngaard 

Direkte nr. 

3369 7627 
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Delydelse 
I perioden fra leverandørbetaling og indtil første afgiftsopkrævning beregnes en 
delydelse. Delydelsen der beregnes med baggrund i aftalerenten opkræves særskilt 
med første ydelsesopkrævning. 
 
Delydelsen beregnes med baggrund i KommuneKredits Udlånsrente (KUR) samt et 
tillæg på 0,25%. 
 
KUR udgør den 24. februar 2016 0,05%. 
 
Leasingydelse/afgiftsopkrævning 
Første leasingydelse på de enkelte underaftaler fastsættes efter aftale. 
 
Den kvartårlige leasingydelsen reguleres i takt med ændringer i KommuneLeasings 3 
måneders funding plus et tillæg på 0,35%. 
 
KommuneLeasings 3 måneders fundingrente udgør den 24. februar 2016 0,00%. 
 
Angående rentens regulering henvises til Alm. vilkår § 2. 
 
Den enkelte underaftale kan også etableres på basis af fast rente. Leasingydelsen vil 
på disse underaftaler fastsættes med baggrund i den bedste faste rente som 
KommuneLeasing kan opnå via lån i KommuneKredit. 
 
Restværdi 

Restværdi på de enkelte underaftaler fastsættes efter aftale under hensyn til 
udstyrets forventede levetid, sammensætning m.v. 
 
Beredskabet er berettiget og forpligtet til, på anfordring, at anvise en køber af 
udstyret til den opgjorte restværdi. 
 

Ændring/udskiftning af det leasede udstyr 
Midt- og Sydsjællands Brand & Redning tillades ret til en begrænset udskiftning af 
de leasede maskiner i hele leasingperioden. Da det er leasingselskabet som ejer det 
leasede udstyr og herved til enhver tid skal dokumentere udstyrets sammensætning 
m.v. - overfor de offentlige myndigheder, skal KommuneLeasing dog løbende have 
skriftlig meddelelse om udskiftningens omfang m.v. 
 
Opsigelse/frikøb 
Ved variabelt forrentet underaftale, kan Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 
efter 24 måneders løbetid og med et varsel på min. 20 dage til en termin, opsige 
aftalen helt eller delvist til indfrielse. 
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Ved en eventuel førtidig indfrielse tages dog forbehold for opkrævning af et 
eventuelt tab, som KommuneLeasing vil blive påført som følge af de skattemæssige 
konsekvenser ved den førtidige indfrielse. 
 

Aftalens generelle vilkår 

Med mindre andet er aftalt, er betingelserne for denne leasingaftale fastsat i 
Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler ABL 95 – 4. udgave 2014 samt 
KommuneLeasings supplerende betingelser af 1. juni 2015. Leaser erklærer med sin 
underskrift nedenfor at havemodtaget, gennemlæst og accepteret betingelserne. 
 
 
Dato     Dato 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Underskrift KommuneLeasing  Beredskabsdirektør 

Flemming Nygaard-Jørgensen 
 

 
 
 
 
     Dato 
 
 
 
 
 
 
     ___________________________ 
     Formand Henrik Hvidesten 
 


