
Välkommen 
till Athlon!

Mer körning och
mindre bekymmer



Vi är din rådgivare som guidar dig genom 
den föränderliga marknaden. På så vis kan vi 
erbjuda dig och ditt företag skräddarsydda 
leasinglösningar som passar er verksamhet.

Vi lyssnar på dina önskemål och hjälper dig 
att möta dina utmaningar inom 
fordonshantering. 

Athlon är en av Europas ledande leverantörer 
av mobilitylösningar för företag. Vi 
specialiserar oss på era anställdas rörlighet 
och skapar skräddarsydda lösningar som 
sparar tid, sänker kostnader, skapar 
kostnadskontroll och minimerar risk.

Vi gör 
skillnad i 
varje steg!

Din integritet är viktig för Athlon. Vi vill vara transparenta angående hur vi samlar 
personuppgifter, för vilka ändamål vi använder personuppgifter och dina rättigheter till att 
kontrollera dina personuppgifter. Du hittar vår integritetspolicy på 
https://www.athlon.com/se/privacy-policy
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Glöm inte att...
Som kund hos oss får du tillgång till ett 

internationellt nätverk med omfattande 

rådgivningsresurser i Sverige och övriga 

Europa. 

Athlon Sweden
040 - 94 75 40

kundservice.se@athlon.com

www.athlon.com/se

Idag är vi alla på väg, av olika anledningar och på olika sätt. Några pendlar 
till jobbet, några är på en tur med familjen. Rörlighet har blivit en del av 
våra liv, något vi varken vill eller skulle klara oss utan. 

Vår uppgift är att hjälpa dig komma vidare. Genom att skapa lösningar efter 
dina behov hjälper vi dig inte bara från A till B, vi hjälper dig att spara tid, 
sänka kostnader, skapa kostnadskontroll och minimera risk. 

Hos Athlon handlar allt om dig
Vi på Athlon vill att du ska uppleva den bästa servicen. Vårt företag har en 
lång historia och erfarenhet av att hantera bilar. Hos oss får du ett 
samarbete där vi lever nära ditt företag och er dagliga drift. Vi hittar 
lösningar som är oberoende av vilket fordonsmärke du väljer, som passar 
person- och transportbilar, och som omfattar både operationell- och 
finansiell leasing. 

Med sikte på din 
framtid 
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Säg adjö till krångel
Vi vägleder och hanterar alla typer av 

verksamheter. Vårt erfarna team hjälper 

dig att finna fordon och leasinglösningar 

som passar din verksamhet

Våra leasinglösningar
Vi hanterar företagets samtliga fordon: 

• Tjänstebil

• Förmånsbil

• Poolbil

• Personalbil

• Bruksbil

Vi är med dig hela vägen! 
• Vi hanterar både person- och transportbilar oavsett bilmärke.
• Med Athlon får du allt på en faktura per månad.
• Athlon hjälper dig att skapa en tydlig bilpolicy som förenklar för förarna
 och underlättar för dig.
• Med TCO (Total Cost of Ownership) får du en bra grund för att kunna
 budgetera med precision.

Vi tar dig enkelt från A till B

Operationell leasing - Med denna lösning presenterar vi en fast 
månadskostnad som utgår från fordonets värde, avtalstid och miltal. När 
avtalet löper ut så lämnar leasetagaren fordonet till Athlon som avvecklar 
bilen och står med restvärdesrisken. Vid återlämnandet görs en 
besiktning och onormalt slitage debiteras leasetagaren. 

Finansiell leasing - Med denna lösning står leasetagaren med 
restvärdesrisken. Det är även leasetagaren som sköter avvecklingen av bilen. 
Leasetagaren sköter ansvaret för avveckling av bilen dock kan Athlon vara 
behjälplig om leasetagaren önskar. 

Hinner du med allt du behöver göra? Saknar du 
kostnadseffektiva och hållbara lösningar för 
företagets bilar? Har du fordon av olika märken 
och finansieringslösningar? Hur många fakturor 
rörande din vagnpark får du varje månad? Har du 
kontroll på din budget? 

Har du någonsin 
funderat på 
följande?
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Fordonsstrategi
• Rådgivning
• Bilpolicy
• Processhantering
• Direktkontakt med förare
• Total Cost of Ownership (TCO)

Inköp & Logistik
• Inköpskraft
• Leverantörshantering
• Fakturahantering/kontroll
• Marknadsanalys

Service
• 100% outsourcing
• Kundanpassad rapportering
• Direktkontakt med förare

Återlämning
• Enkel återlämningsprocess
• Flexibla lösningar

Vi går igenom dina utmaningar, 
önskemål och vad som driver dig 
både nu och i framtiden.

Vad innebär 
Fleet 
Management?
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Service och reparationsavtal
Vi ser till att hjälpen är nära. Vi samarbetar med samtliga 
auktoriserade verkstäder i Sverige, inkl. stora däckkedjor. 

Följande ingår:
• Service enligt serviceplan och tilläggsarbeten vid 
 servicetillfällen.
• Reparation orsakad av normal förslitning mellan 
 servicetillfällen.
• Byte av alla lampor och torkarblad mellan 
 servicetillfällen (gäller även Xenon och LED-lampor).
• Byte av elektriska och elektroniska komponenter
 orsakade av normal förslitning.
• Full garanti, även efter tillverkarens 
 garantiåtagande.

Om bilen är i behov av service efter återlämning står 
Athlon för denna kostnad.

Däckavtal
Följande ingår:
• Skifte och förvaring.
• Kompletta vinterdäck.
• Förnyelse av däck under avtalstiden.

Om bilen är i behov av nya sommar- och/eller 
vinterdäck efter återlämning står Athlon för denna 
kostnad.

Drivmedelservice
Tanka dina bilar hos samtliga av de stora bolagen i 
Sverige. Med våra bränslekort får du full kostnadskontroll 
per fordon, rabatt på bränsle och alla kostnader samlade 
på en faktura.

Körjournal
Rapportera era körda mil online. Vi hanterar både 
splitbränsle och bränsleförmån!

Försäkring
Vi erbjuder en fast premie för transportbilar och en för 
personbilar. Detta ger dig en förutsägbar kostnad att 
budgetera efter, minskar din administration och 
garanterar att din bil repareras på auktoriserade 
verkstäder.

Rapportering
Vi ger dig skräddarsydda rapporter där du får en översikt 
över dina avtal och aktuella driftskostnader per bil, så att 
du kan ta snabba beslut om förändringar sker. 

Förnyelse
Vi informerar dig när dina avtal är på väg att gå ut. Detta 
underlättar ett fordonsbyte mellan en gammal och ny bil.

Här är ett urval av vad vi kan erbjuda. Hittar du inte 
vad du söker? Kontakta oss! Om vi inte redan har en 
färdig lösning så skapar vi en tillsammans!

Våra tjänster

Visste du att med leasing är 

halva momsen avdragsgill på 

person- och skåpbilar*

* Kontakta våra Key Account Managers för 
  mer utförlig information.

Athlon Sweden

040 - 94 75 40
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Athlon Sweden 
Agnesfridsvägen 185 a

213 75 Malmö

Athlon Sweden
Gustav III:s Boulevard 34, 4 tr

169 73 Solna

040 - 94 75 40

Orgnr: 556667-9097

kundservice.se@athlon.com

LinkedIn: Athlon Sweden

www.athlon.com/se


