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Esittelyssä NF Fleet Huoltoleasing 
NF Fleet Huoltoleasing on turvallinen ja 
taloudellisesti fiksu tapa ratkaista au-
toilutarpeet. Kuukausivuokra sisältää 
ajoneuvon arvon alenemisen lisäksi kaikki 
määräaikaishuollot, normaalista kulu-
misesta johtuvat tekniset korjaukset sekä 
rengaskulut. Vuokra sovitaan tietylle ajalle 
ja kilometreille, ja se on kiinteä koko sopi-
muskauden ajan.

Me olemme NF Fleet
NF Fleet on Nordea Rahoituksen osak-
kuusyhtiö. Tarjoamme sinulle yritysautoi- 
lun kokonaisratkaisuja rahoituksesta ja 
hallinnoinnista konsultointiin. Palvelumme 
tukee Nordean asiakkuuksien hoitomallia 
ja hyödynnämme ALD Automotiven palve-
lutarjontaa tuotteissamme. 

NF Fleet Huoltoleasing tuo valittavaksesi kaikki 
uudet henkilöautot, pakettiautot ja kevytkuorma-
autot. Laajan valikoiman lisäksi pääset nauttimaan 
merkittävistä keskittämiseduista ja henkilökohtaisesta 
palvelusta.

NF Fleet Huoltoleasingin edut: 
• Valittavana kaikki henkilöauto-, paket-

tiauto- ja kevytkuorma-automerkit ja 
-mallit

• Yksi kiinteä kuukausihinta helpottaa 
budjetointia

• Ajoneuvon jälleenmyyntiarvoriski 
NF Fleetillä

• Yrityksen varat vapautuvat autojen omis-
tamisesta tuottavampaan toimintaan

NF Fleet 
Huoltoleasing



Kuinka voimme 
auttaa?

Haluamme, että voit nauttia 
yritysautoilusta turvallisin 
mielin ja taloudellisesti 
järkevimmällä tavalla.

Ota yhteyttä myyntiimme 
ja aloitetaan keskustelu 
tarpeistasi. Lisätietoa saat 
myös osoitteesta

nffleet.fi

Myynti- ja 
asiakaspalvelu

010 404 505 
yritysautot.fi@nffleet.com

Valitse sopivin kokonaisuus
Olipa autotarpeesi minkä kokoinen 
tahansa, NF Fleetiltä saat yrityksellesi 
sopivan palvelun.

• NF Drive 
Kokonaisvaltainen palvelu pienille 
yrityksille mahdollistaa keskittymisen 
itse yrittämiseen. NF Fleet hoitaa kaiken 
autoiluun liittyvän. Valikoimassa henkilö- 
ja tuotantoautot.

• NF Fleet 
Täydellinen palvelu keskisuurille ja 
suurille yrityksille. Kattavat työkalut 
autokannan seurantaan ja hallinnointiin. 
Taloushallinnon kanssa yhteensopiva 
raportointijärjestelmä. Valikoimassa hen-
kilö- ja hyötyajoneuvot.

• NF Sharing 
Yhteiskäyttöautot helppoon ja joustavaan 
autoiluun. Yksinkertainen ja nykyaikainen 
tapa vähentää taksin käytöstä johtuvia 
kuluja ja niiden tiliöintiä. Palvelu toimii 
mobiilisovelluksella.

Yhteistyösopimuksella paras 
mahdollinen yritysautokokemus
Yhteistyösopimuksen avulla voit keskittää 
kaikki autoasiat meille ja nauttia parhaasta 
mahdollisesta yritysautoilukokemuksesta. 
Kattava yhteistyö kanssamme on aina 
joustavaa ja tuo sinulle merkittäviä etuja. 

• NF Matriisi 
Vuokrahinnoittelumalli, joka joustaa 
sopimusajan ja -kilometrien muuttues-
sa. Täydellistä läpinäkyvyyttä autoilun 
kustannuksiin. 

• Purkukiintiö 
Tarjoamme kiintiön autojen ennenaikai-
seen palautukseen, mikäli autokanta elää 
sopimuksen aikana. 

• Autopolitiikan konsultointi 
Oikealla autopolitiikalla voit saavut-
taa merkittäviä säästöjä, samalla kun 
autoilijoilla on saatavilla kiinnostavat ja 
turvalliset automallit.

Yksi kiinteä 
kuukausi- 

hinta helpottaa 
budjetointia


