
DIN SITUASJON / DINE ØNSKER Privatleasing
Kjøp av 

lånefinansiert 
nybil

Kjøp av 
lånefinansiert 

bruktbil
Du har brukt opp låneevnen din J L L
Du ønsker å slippe arbeidet med å selge bilen selv J L L
Du ønsker å slippe forpliktelser overfor neste eier J L L

Du ønsker minst mulig bekymring knyttet til fremtidig annenhåndsverdi J L K

Du ønsker lavest mulig månedlige utgifter J L J

Det er viktig for deg å kjøre en ny bil J J L
Du ønsker lengst mulig garantidekning J J L

Du ønsker å opparbeide deg egenkapital gjennom bilen L J J
Du ønsker å trekke fra renter på selvangivelsen L J J
Du ønsker å fritt bytte bil når det passer deg L J J
Du ønsker selv å velge om, når og hvor du skal reparere kosmetiske skader L J J
Du er opptatt av minst mulig risiko ved tyveri, brann og kondemnering L J J
Du har svært kort årlig kjørelengde L J J
Det er stor risiko for at endringer i livet vil påvirke din kjørelengde L J J
Du ønsker fritt å velge hvordan bilen skal forsikres L J J
Du ønsker å leie ut bilen din via nabobil eller lignende L J J

Det er stor risiko for at endringer i livet vil påvirke ditt bilbehov L K J

Du ønsker lavest mulig årlig verditap L L J

Du tar dårlig vare på bilen din L L K

Bedømmingen/fjesene i tabellen tar utgangspunkt i kun tre alternativer: Leasing av ny bil, kjøp av lånefinansiert nybil og kjøp av lånefinansiert bruktbil.

Du må derfor selv avgjøre hvor stor vekt du ønsker å legge på de ulike elementene.

Tabellen ble laget 05.10.18

Vi tar utgangspunkt i at den lånefinansierte bruktbilen er betydelig rimeligere enn den lånefinansierte nybilen.

Fjesene tar altså ikke høyde for andre alternativer, som kontantkjøp, korttidsleie, bildeling, eller det å satse på å klare seg uten bil.

Tabellen er nødvendigvis forenklet og vil ikke stemme i alle tilfeller. Eksempelvis vil et usedvanlig godt leasingtilbud eller et usedvanlig godt pristilbud

på en nybil eller bruktbil kunne endre forutsetningene så mye at tabellen ikke vil stemme.

Vær obs på at de ulike elementene i tabellen kan ha ulike betydning for ulike forbrukere.

Et grønt fjes betyr ikke nødvendigvis at du ikke vil oppleve ulemper, men at ulempene er mindre enn alternativet som er tildelt gult eller rødt fjes.

Privatleasing: Fordeler og ulemper

Forbrukerrådet har kartlagt privatleasing-markedet. Tabellen sammenligner privatleasing med 
kjøp av en lånefinansert nybil og kjøp av en lånefinansiert bruktbil. Oversikten er forenklet og vil 

ikke stemme i alle tilfeller, se forklaring under tabellen.


