
Vi är med er 
hela vägen!

Välkommen 
till Athlon



Bilpolicy och rutiner
Athlon erbjuder konsulttjänster inom bilpolicy och rutiner. 
Ni får en grundlig analys av er vagnpark samt en uträkning 
av kostnadsbesparingar. 

En genomtänkt bilpolicy underlättar för ytterligare steg 
i processen mot Total Cost of Ownership. Med er
individuella bilpolicy definierar ni:
• Fordon (t. ex. märke och utrustning)
• Kostnader (t. ex. max leasinglängd och driftskostnader)
• CO2 - utsläpp
• Administrativa rutiner (t. ex. interna och externa)
• Ansvarsfördelning 

Total Cost of Ownership
Total Cost of Ownership (TCO) tar hänsyn till företagets 
totala vagnparkskostnad. Det gör budgeteringen mycket 
enklare. Vill ni veta er totala kostnad för företagets 
vagnpark? Hör av er till oss!

Sättet man transporterar sig i Europa förändras. 
Makrotrender i samhället driver fram nya lösningar 
för hur vi tar oss till våra destinationer. 

Hos oss finner ni ett samarbete där vi lever nära ert 
företag och er dagliga drift. Vi hittar lösningar som 
är oberoende av vilket fordonsmärke ni väljer och 
som omfattar både operationell- och finansiell 
leasing. 

Det är enkelt att vara kund hos Athlon. 

Er integirtet är viktig för Athlon. Vi vill vara transparenta angående hur vi samlar personuppgifter, för vilka 
ändamål vi använder personuppgifter och era rättigheter till att kontrollera era personuppgifter. Ni hittar 
vår integritetspolicy på https://www.athlon.com/se/privacy-policy

Vi jobbar för er Vad vi erbjuder

Athlon Sweden på internet
På www.athlon.com/se finner ni information om 
alla tjänster vi erbjuder. Där kan ni även logga in på 
er körjournal. 

I körjournalen får ni aktuell information om era 
fordon snabbt och enkelt. 

För våra kunder
Genom att följa oss på LinkedIn Athlon Sweden 
samt prenumerera på vårt nyhetsbrev håller vi er 
uppdaterade och informerade om nya 
produkter, tjänster, lagar, och bestämmelser, 
samt mobilitetstrender och erbjudanden.
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Service 
för era 
förare
Hos Athlon får era förare en kontakt som hjälper till 
att svara på alla frågor som rör deras leasingfordon. 
Vår personal står redo för att hjälpa era förare vidare 
så snabbt och enkelt som möjligt. Oavsett om det 
gäller att anmäla en olycka, få information kring 
bränsle, böter, däck eller något annat. 

Vårt team finns här för er varje dag i arbetsveckan.

Underhåll och reparationer

Alla förare ska följa tillverkarens 

serviceschema. Det gör att många 

skador kan undvikas med en säkrare bil 

som resultat. 

Kontakta närmaste auktoriserade 

märkesverkstad när en förares bil 

behöver service. Föraren ska meddela 

verkstaden att det finns avtal med Athlon 

vid tidsbokning. 

Verkstaden ska sedan kontakta Athlon för 

rekvisition. Observera att Athlon ska 

godkänna kostnader innan ett arbete 

påbörjas. Föraren ska ta med 

serviceboken vid varje servicetillfälle

(om fysisk sådan finns). 

Det finns några saker som inte ingår i era service- och reparationsavtal:

• Skador på kaross och lack.
• Reparation/montering av tillbehör och extrautrustning,  

inredning och polstring.
• Biltvätt.
• Påfyllning av bränsle, olja och diverse vätskor mellan 

de föreskrivna servicebesiktningarna, t.ex. AdBlue.
• Skador och reparationer som följd av användarens 

misskötsel/oaktsamhet.
• Lånebil vid plåtreparation (om inte specialavtal tecknats).
• Förhållanden som är orsakade av strejker eller annan form  

av force majeur.

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 era bilar hos samtliga av de stora bolagen i 
Sverige. Med våra bränslekort får ni 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 er en förutsägbar kostnad att 
budgetera efter, minskar er administration och 
garanterar att er bil repareras på auktoriserade 
verkstäder.

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

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

Era nya leasingfordon

Kontakta oss vid frågor om service

040 - 94 75 40 (mån-fre kl. 8-17)

020 - 22 44 66 (övriga tider)

kundservice.se@athlon.com
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Om ni råkar ut för en olycka
En olycka kan inträffa närsomhelst, varsomhelst. Men oroa 
er inte. Om en leasingförare råkar ut för en olycka hjälper 
vi till. Gör så här vid en olycka:

• Ring polis om någon skadades eller om det uppstår  
 meningsskiljaktigheter mellan de inblandade 
 parterna.
• Fyll i en skadeanmälan som finns bland era fordons- 

dokument.
• Ring vår kundtjänst där vårt team hjälper er med hela 

processen.

Om ni råkar ut för stöld eller skada
Gör en polisanmälan inom 24 timmar. Om bilen ej är 
körbar och den servas hos Märkesverkstad har ni rätt till 
ett ersättningsfordon vid bärgning via 
Märkesassistansen (gäller ej yttre åverkan). Om bilen är 
körbar, ska den köras till närmaste auktoriserad 
märkesverkstad.Ring sedan försäkringsbolaget. 

Om ni har tankat fel drivmedel
Starta inte bilen. Om ni redan har börjat köra, stanna bilen 
och kontakta Märkesassistans omedelbart. Meddela även 
vår kundtjänst. 

Om bilen inte startar
Ring Märkesassistans. Meddela även vår kundtjänst.

Vissa situationer kräver 
snabba insatser. 
Här räknar vi upp olika 
nödsituationer och hur 
ni löser dem. 

Om ni behöver 
hjälp

Märkesassistans

Audi 020 - 61 50 55 
BMW 020 - 21 00 00
Ford 0771 - 81 80 00
KIA       0770 - 117 000  
Mercedes-Benz 020 - 78 44 78
Mitsubishi 020 - 23 50 23
Skoda 020 - 72 70 70
Volkswagen 020 - 66 55 00
Volvo 020 - 55 55 66

Skulle ditt fordon ej täckas av märkesavtalet, skall du 
ringa:
Assistancekåren 020 - 91 29 12 

Athlons kundtjänst 040 - 94 75 40
  (mån - fre kl. 8- 17)
  020 - 22 44 66
  (övriga tider)

Vid olycka 
med transportbil 
vänligen kontakta 

Moderna 
Försäkringar
0200-212 120
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Vid olyckor under de tre första åren:
Under de tre första åren åtgärdas vagnskador såsom kollision, 
viltolycka etc. via biltillverkarens vagnskadegaranti.
 
1. Vid en singelolycka, gör en skadeanmälan till biltillverkarens  
 försäkringsbolag – gäller under de tre första åren* (gäller ej  
 transportbilar). Finns det en motpart inblandad vid olyckan  
 måste även anmälan ske till Moderna Försäkringar. 
     OBS! Motparten måste också göra en anmälan till sitt 
 försäkringsbolag.
2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge skadenummer från  
 försäkringsbolaget.
3. Be verkstaden kontakta Athlon.

Vid olycka efter de tre första åren:
1.  Kontakta Moderna Försäkringar och ange bilens 
 registreringsnummer. Ni får då ett skadenummer av 
      Moderna Försäkringar.
2. Kör till auktoriserad verkstad och uppge skadenumret.
3. Be verkstaden att kontakta Athlon.
4. Efter 3 år är bilen helförsäkrad via Moderna Försäkringar. 

OBS! Alla skador måste anmälas inom tre månader från 
skadetillfället.

Vid glasskada
Vid stenskott, kontakta CarGlass, Ryds Bilglas eller Glaskedjan 
som har avtal med Moderna Försäkringar. För att reparationen ska 
bli bra måste stenskottet vara så rent och färskt som möjligt. 
Använd ett stenskottsplåster fram till reparationen för att undvika 
sprickbildning. Skadeanmälan görs direkt hos bilglasmästaren. 

Vid bilinbrott 
Vid bilinbrott eller annan skadegörelse på bilens glasrutor kan en 
bilglasmästare kontaktas för hjälp med att tillfälligt plasta igen 
öppningen. 

Vid bilinbrott eller vid skada som ni orsakat till annans egendom, 
anmäl till polisen inom 24 timmar.

Anmäl alltid de 
här skadorna

CarGlass
020 - 575 575

Glaskedjan
0104 - 94 09 90

Ryds Bilglas
0771 - 411 411

En säker färd börjar med bra däck, rätt däcktryck och bra 
grepp. Var noggrann med att kontrollera däcktrycket ofta 
och byt däck i tid. 

Punktering
Ni som leasingförare bör laga ett punkterat eller 
läckande däck omedelbart. Ni kan antingen göra det 
själv eller ringa Athlon för vidare instruktioner. 
Om leasingavtalet inkluderar assistans kan ni även vända 
er till Athlon som hänvisar till ett serviceacenter. 

Vinterdäck
I ert leasingavtal ser ni om vinterdäck är inkluderat. Vid 
säsongsbyte av däck, kontakta verkstaden där däcken är 
förvarade. 

OBS! 
Enligt lag skall mönsterdjupet vara minst 3 mm på 
vinterdäck och minst 1,6 mm på sommardäck. 
Är ni osäkra på mönsterdjupet på era däck, 
kontakta er däckverstad för kontroll. 

Har ni frågor kring 
vinterdäck? Vi hjälper 
er gärna på telefon.

040 - 94 75 40- 94 09 
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Vid olycka 
med transportbil 
vänligen kontakta 

Moderna 
Försäkringar
0200- 212 120

OBS! Allt eventuellt personligt lösöre i bilen 
ingår inte i försäkringen.  De personliga 
tillhörigheter som stjäls vid bilinbrott skall 
ersättas av förarens egen hemförsäkring eller 
motsvarande.

Däck
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Återlämning
Vad behöver ni göra vid återlämning av era bilar?
Använd checklistan för att garantera att ni inte har 
missat något. Enligt avtal kommer vi att fakturera er 
för de saker som fattas, även om detta återlämnas vid 
ett senare tillfälle.  

För att återlämna din bil, kontakta Athlon för instruktioner.

När bilen återlämnas:
• Städa bilen in- och utvändigt.
• Se till att alla dokument och serviceboken ligger i bilen (om fysisk sådan finns).
• Ta med alla bränslekort.
• Lämna tillbaka alla navigation CDs, som inte tillhör er.
• Lämna tillbaka samtliga nycklar.
• Se till att rätt typ av däck sitter på bilen vid returen.
• Sommardäck måste vara monterade mellan 1 april till 1 oktober.
• Töm eventuella personliga saker.
• Töm samtliga accessoarer som ni har betalat för men lämna högtalare, antenner och 
      vindrutetorkare som de är.
• Glöm inte att läsa av mätarställningen.

Bilens skick genomgås av en oberoende part för bedömning med hänsyn till antal körda mil 
samt bilens ålder. 

När det gäller skador på bilen är ni förpliktade att skriva under en skadeanmälan till 
försäkringsbolaget eller att gottgöra utgiften till Athlon vid särskild avräkning. Detta gäller 
också vid skador som normalt inte täcks av försäkringsbolaget. Vid skadeanmälan får man ett 
skadenummer från försäkringsbolaget. Detta nummer skall bifogas vid återlämning, antingen 
via mail eller på retursedel. 

Exempel på skador som är anmälningspliktiga: 
• Repor: en ändring i lacken, så att man tydligt kan märka den med en nagel, dvs. att repan är
      så djup att den inte försvinner vid polering.
• Bucklor: ändringar i bilens plåtdelar.
• Andra skador: skador som är förvållade av eftermonterad utrustning. Stenskott, spruckna 

rutor, skadade lister, skadad inredning, kantstötta fälgar m.m. 

1110



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


