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NÄR GJORDE DU SENAST EN ANALYS 
AV HUR MYCKET BILARNA BETYDER FÖR 
FÖRETAGETS INTÄKTER? 
Den debatt som förts runtföretagets bilar under de senaste åren 
har framför allt gälltförarnas situation. Olika system har jäm
förts huvudsakligen utifrån de privata konsekvensernaför den 
som brukar bilen. Och tyvärr är det svårt att./inna ett system 
som bara har fördelar för alla parter. Låga kostnader betyder 
inte alltid goda intäkter för företaget. Och intäkterna är ju det 
som både föraren och företaget ändå lever på. Ett faktum är att 
skilda system kan påverkaföretagets intäkter mer än man tror. 

Effektivitet det viktigaste. 
För fOretaget är det viktigt an bilar
na kan utnyttjas effektivt Och att 
systemet är så utformat an den resan
de personalen kan ägna sig åt sin 
jobb. Inte åt bilproblem. 

Några dagars stillestånd på 
grund av verkstadsbesök kostar troli
gen fOretaget mer pengar än vad bi
len kostar for en hel månad. Den som 
tror att stillestånd bara betyder en 
fOrskjutning av försäljning och intäk
ter i tiden lurar tyvärr bara sig själv. 

Verkligheten och konkurrensen 
är brutalare än så. 

Därför är det viktigt att f6retaget 
väljer ett bilsystem som verkligen ger 
högsta möjliga utbyte. Och det kan 
vara helt skilda system på olika fOre
tag. 

Kostnaderna konstanta, 
fördelningen varierar. 

När man studerar olika alterna
tiva sätt att ha bil bör man 
komma ihåg att de totala kost
naderna för en viss bilmodell 

alltid är j stort sett lika oavsett system. 
Däremot kan olika system fOrde

la kostnaderna på skilda sätt. Såväl i 
tiden, som mellan förare och företag. 
Och med fOrändring av kostnadsför
delningen ändras också beteendet. 
Därför är det viktigt att noga tänka 
igenom vem som ska betala vad. Och 
när. 

Nöjda förare 
är effektiva förare. 

När man väljer bilsystem bör man 
försöka flnna en lösning som tillför
säkrar företaget högsta möjliga effek
tivitet, samtidigt som förarna är nöjda 
med sin situation. För att finna en 
sådan lösning är det viktigt att man 
studerar flera alternativ mnan man 
bestämmer sig. 

Volvo har alla alternativ. 
Ingen annan kan erbjuda företaget så 
många sän an ha bil. Volvos program 
är i år bredare än någonsin tidigare. 
Det finns bilar för alla personalkate
gorier och behov. Det innebär att 
Volvo kan göra en opartisk analys av 
behoven på varje enskilt företag, tom 
för varje personalkategori, och där
efter fOresiå en bill ösning som ut
nynjar företagets finansiella och per
sonella resurser på bästa sätt 



FLEXIBILITET ÄR BARA EN AV FÖR
DELARNA VID ETT RAMAVTAL MED VOLVa 

Centralt avtal. 
Ett ramavtal med Volvo innebär att 
samtliga bilar på f6retaget kan an
skaffas på ett och samma avtal. Och 
det gäller oavsett om bilarna köps 
eller hyrs i någon form. 

Detta fOrenklar rutinerna. Och 
fOretaget vet hela tiden att en ny bil 
kan anskaffas direkt u tan nya f6r
handlingar. 

Förmånligare köp. 
Ramavtal kan skrivas for u ttag av 
minst fem bilar under två års tid. Då 
kan man också få del av de rabatter 
som Volvo-handeln tillämpar for ram
avtalskunder. 

Lokala leveranser. 
För f6rcmg med verksamheten 
spridd över landet är ett ramavtal fOr
delaktigt. Avtalet sluts centralt, alla 
bilar som utnyttjas räknas alltså in 
i avtalsvillkoren, men bilarna kan le
vereras lokalt. 

Med Volvos riksomfattande or
ganisation i samarbete innebär detta 
att bilarna kan tas ut på över hundra 
orter runt om i landet. 

Bättre kontakter. 
Systemet med lokala leveranser gör 
att varje filial får bättre kontakt med 
sin lokala verkstad. Vilket inedfOr 
enklare och snabbare administration 
av service och reparationer. 

Det ger också bättre kon-
takt med de bilekonomer som 

finns hos varje återforsäljare runt om 
i landet. Med honom kan Volvos oli
ka system diskuteras, for an finna 
den lösning som bäst svarar mot de 
lokala behoven. Men fortfarande 
inom ramavtalet 

Service på resan. 
Volvo har ca 285 auktoriserade verk
städer runt om i Sverige. Det borgar 
for snabb service även när man be
finner sig långt från den egna hem
maverkstaden. 

Och skulle det vara så an bilen 
inte kan repareras över dagen behö
ver ni ändå inte riskera att bli ställd 
utan bil. De flesta Volvo-handlare har 
organiserad biluthyrning" där ni for
månligt kan hyra en ersänningsbil. 



VOLVOS OLIKA SYSTEM 
Volvo har fem skilda system I KORTHEl för oss. Därför kan vi hjälpa 
att erbjuda. Plus kombinationer dem emellan. till med m opartisk analys för att fi,nna m lös 
Vilket eller vilka ni väljer har ingm betydelse ning som är dm bästa i varje enskiltföretag. 

Personalägda 
bilar. 

Genom ramavtal med 
Volvo kan personalen, 
som behöver bil i tjän
sten, under vissa förut
sättningar, göra för
månl iga och smidiga 
bilinköp. Det innebär 
att den anställde tar hela 
ansvaret för bilen, dess 
kostnader och dess sköt
sel. Det är i många avseenden en en
kelt system fOr företaget, men för ofra 
med sig vissa bieffekter. Förutom 
administrationen och kontrollen av 
personalens bilersättningar måste 
foretaget i de flesta fa ll bistå med lån 
vid bilköpet. 

Med den kapitalbindning och 
osäkerhet det innebär. 

Systemet med bilersänning kan 
också fOra med sig andra effekter, som 
tex ändrad körstruktur och risk rör 
sämre vagnpark med kostnader fOr 
stillestånd eller hyrbil som fOljd. 

Insatsbil. 
Insatsbil är ett nyn sätt att ha bil som 
urfonnats speciellt med tanke på de 
som kör egen bil mot bil ersättning. I 
korthet bygger systemet på an man 
mot en insats och en fast månadsav
gift far rätt att använda en bil. 

Det innebär an den anställde 
far en fast månadskostnad som 
kan ställas mot bilersätt-
ningen. Amorteringar 
undviks alltså. Före
taget kan också här låna 
ut pengar till persona
len, men lånet blir be
tydligt mindre än vid 
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personalköp. Och vid nästa byte blir 
problemen mindre än vid köp. 

När bilen lämnas tillbaka görs en 
avräkning. 

Liksom vid annan l ångtidsut~1Yr
ning står bilinnehavaren själv fOr alla 
driftskosmader, fOrsäkring, skan, 
ffi.m. 

Företagsägda bilar. 
För kapitalstarka fOretag som kan 
klara administrationen runt bilarna 
på ett rationellt sätt, kan köp av egna 
bilar vara ett bra alternativ. Samtliga 
kostnader betalas då av företaget, 
såvida inte den anställde får betala en 
avgift för bilen. Det innebär att fO re
taget helt står risken fO r reparatidner 
och service under 
ägandeperioden. 

Volvo 
Finansiell Leasing. 

Månadsavgiften för 
finansiell leasing täcker 
värdeminskning- och 
finansiering. Fördelning
en av de övriga kostna
derna mellan företag och 
anställd kan lösas på ol i
ka sän, men de betalas 
alltid löpande. 

Vid fmansielllea
sing bestäms en preliminär hyrestid, 
men bilen kan också återlämnas tidi
gare om företaget finner det lämpligt. 

Vid återlämnandet görs en avräk
ning där hänsyn tas till bilens skick 
m.m. 

Volvo Fullservice-Ieasing. 
Volvo Fullservice-leasing är i alla lä
gen det enklaste sättet att d isponera 
bil. 

Alla baskostnader för bilen fak
tureras en gång i månaden (genom 
Volvo Försäkringsservice kan också 
försäkringen inkluderas). Det be
gränsar företagets adm inistration till 
ett minimum, personalen kan oin
skränkt ägna sig åt mer in komst
bringande verksamhet och företaget 
binder inget kapital. 

Risken för andrahandsvärdets 
utvec ld ing ligger helt på Volvo, likaså 
kostnaderna fOr reparationer och ser

vice. De enda kostnader 
som tillkommer är väg
skatt och de rena drifts
kostnaderna som rex 
bensin, plus eventuella 
självrisker ffi .ffi. 



ii lternutivkulkyl. Kalkyl som Volvos bil
ekonomer utfor fOr att utreda vilken disposi
tionsfonn som är bäst i va rje enskilt fall. 
Hänsyn tas även till interna kostnader som 
administration, ränta etc. 

Avskrivningar. Gäller vid köp av bil. Nyvär
det få r skrivas ned med 20% Rå anskaff
ningspriset årligen i fem år. Alternativt kan 
gäl lande bestämmelser fO r räkenskapsenlig 
avskrivning tillämpas. För fOraren gäller 
andra bestämmelser. 

Iii/ekonom. Konsult i Volvo
handeln som specialutbil
dats på foretagets bilfrågor. 

"Bilen j deklarationen .... 
Deklarationsråd som ges ut i 
januari varje år av Volvo
handlarna. 

l!l. elkaskofÖrsäkring. Ingår i 
Vol vo F u IIservice-kasing och 
i Volvo Insatsbil. Tecknas 
i andra fall formånligt i 
Volvia. 

Deposition. Vid leasingavtal 
tarVolvohandlaren ut viss 
depositionsavgift for varje 
hyrd bil. Summan återbeta
las i samband med slutav
räkningen. 

t·rJättningJbil. Vid ramavtal 
kan hyresmannen, i mån av 
tillgång få disponera annan 
bil till avtalat fornlånspris, om den ordinarie 
bilen behöver tas in på reparation. För for
säkringsskador gäller speciella villkor. 

EXtrlHltr/lSIII;ng. Utrustningen kan köpas 
eller leasas och räknas in i månadskostna
den. 

/ -· inansiell Leasing. En leasingfonn som ger 
dispositionsrän till låg, fas t månadskostnad. 
Driftskostnader som service, reparationer, 
skatt och forsäkring m m betalas separat av 
hyresmannen. 

Fru-leasing. En fonn av finansiell leasing 
som marknadsfors utanförVolvohandeln. 

Förmdnroärde. Det värde av tjänstebil for 
privat bruk som skall tas upp som inkomst i 
deklarationen. Fönnånsvärdena publiceras 
under hösten av RSV (Riksskatteverket). 

G' aTantier. Varje ny Volvo har I års nybils
garanti, I års verkstadsgaranti på alla repa
rationer och reservdelar och 3 års vagn
skadegaranti. Se garantivillkoren. 

/ { andelsresalldebi/aga. Bilaga till deklara
tionen i vilken erhållen bilersättning SIälIs 
mot tjänstedelen av bilkostnadema. 

Hyresmun. Den kontraktspartner som hyr bil 
av Volvohandlaren. 

' l/kÖpsavtal. Ramavtalet utnyttjas genom ett 
speciellt inköpsavlai om foretaget eller 
(under vissa villkor) medarbetarna skall äga 
de köpta bilarna. 

buaubil. Ett nytt sätt att ha bil. Mot en insats 
och låg månadsavgift få r hyresmannen dis
positionsrätIIiII en bil. Del av månadsav
giften tas upp som en bil kostnad i handels
resandebilagan. 

'~rjOllmal. Bör raras regelbundet av var 
och en som använder egen eller fore tagets 
bil i tjänsten. 

Nödvändig när deklarationen skall 
göras om man fån milersättning eller har 
tjänstebil och har mindre privat körsträcka 

än vad som anges i taxeringsmyndigheter
nas milschablon. 

Volvohandlarna tiHhandahåller en kör
journal som är speciellt lämpad for tjänste
bilsinnehavare. 

L tasing. Au mot erläggande aven månatlig 
avgift disponera en bil. Två fonner finns : 
Finansiell eller Full service-lcasing. Kostna
derna är avdragsgilla for de flesta raretag. 

Lokala leveral/ur. Varje Volvo kan levereras 
lokalt av Volvohandlarna över landet. En 
[Ordel fOr foretag med många filialer. 

/11 oms. Mervärd eskatten på leasingfaktu
rorna är avlyftbar till 50% fOr bilar som i icke 
ringa omfattning används i företagets tjänst. 
De flesta fOretag ä~er däremot inte rätt att 
lyfta av momsen Vid köp av personbilar. 

't'ybilsgaranti. Gäller i 12 månader Ulan mil
begränsning. 

f} begrällsat miltal. Vid finansiell leasing är 
~en årliga körsträckan i princip obegränsad. 

, ~JISjOIl. Bilfonnån är from Ul1980 pen
sionsgrundande inkomst. 

Privatleasillg. Se Insatsbil. 'l all/avtal. Avtal som tecknas med 
Volvohandlaren. Gäller leverans av ett vissl 
antal bilar under en bestämd tidsperiod. 
Avtalet ger valfrihet mellan olika disposi
tionsformer. Kan under vissa fOrutsättningar 

oekså utnyttjas om medarbelarna skall äga 
bilarna. 

Relealillg. En av många varianter på finan
siellleasing. Marknadsfors av fri ståend e 
finansieringsbol ag. 

ReparaIiOl'. Volvobilar repareras på aukto
riserad Volvo-verkstad. Beräknas repara
tionskostnaden överstiga 400:- skall vid 
FulJserviee-leasing den uthyrande Volvo
handlaren 
underrättas. 

S eroice. Det finns ca 285 
auktoriserade Volvoverkstä
der över hela land et. 
Sjllkpelll/ illg. Bilrarrnån är 
from 1111980 sjukpenning
grundande inkomst. 
Sodala avgifler. Arbetsgiva
ren är from 1111980 skyldig 
att betala sociala avgifter på 
Riksforsäkringsverkets for
mansvärden, minus vissa 
avdrag, for dc bila,. som till
handahålles personalen for 
privat bruk.. 

1 ;änUebilsreglemellle. Bileko
nomen hos Volvohandlaren 
kan hjälpa till att utfonna ett 
tjänstebilsreglemente ror 
foretaget. 

11·lIdenllil. Körs en fullservice
~sad bil mindre än vad som 
avtalats i hyreskontra ktet få r 
hyresmannen tillbaka en viss 
summa per mil. 

Utlalldskömillg. Leasad bil oeh InS:.ltsbil kan 
köras fritt inom Norden. Utanfor detta 
område kan bilen användas efter överens
kommelse med Volvohandlaren. 

Han hjälperockså till med infonnation 
om grönt kon och andra nödvändiga hand
lingar fOr bilen. 
Underhd/lueruicc. I Volvo Insatsbil ingår 
kostnaden for underhållsservice var 1.000:e 
mil. 

l'agnSkadegarallti. Volvos PV-garami mot
svarar en konventionell vagnskadeforsäk
ring. Den gäller i 3 år med en självrisk på 
1.000:- plus moms. 

Verkstadsgarall/i. Gäller i 12 månader utan 
milgräns. Omfattar både arbete och reserv
delar. 

VärdcmillskJ/illg. Det belopp som bilen sjun
ker i värde per mil och år. Vid Fullservice
leasing är värdeminskningskostnaden 
inkluderad i hyresbeloppet. Vid Finansiell 
Leasing och Insatsbil ställs verkl ig värde
minskning mot erlagda värdeminskningsav
gifter vid slutavräkningen. 

" I~ terköp. Inom ett inköpsavtal kan över
enskommas att bilparken bylS med regel
bundna mellanrum och till reglerade åter
köpspriser. 
Alerbärillg. Vid Finansiell Leasing och Insals
bil kan hyresmannen under vissa omständig
heter få återbäring vid avräkningen. 
•• 

(l vermil. Överskrides den avtalade kör
sträckan betalar hyresmannen ett visst 
belopp fOr varje extra mil. 
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VADINNEBAR 

OLIKA SÄ" ATT HA 
BIL FÖR FÖRAREN? 

Så här fungerar det 
med tjänstebil. 

Privatköming med tjänstebil är en 
fOrmån och den beskattas. Det som 
styr fcirrnansvärdets storlek är bilens 
prisklass och den årliga privata kör
sträckan. 

Fönnånsvärdena, som beräknas 
av Riksskatteverket utifrån de verkli
ga kostnaderna fOr bil ägandet, pre
senteras varje höst. 

Eftersom fcirmånsvärdet gäller 
for helt fri bil accepteras avdrag i 
deklarationen fOr de kostnader den 
anställde haft fOr bilen, rex i form av 
avgift till fOretaget eller egna utlägg 
for bensin. 

Så här fungerar det 
med bilersättning. 

De flesta som får bil ersättning från 
företaget kör egen bil, men samma 
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Under de senaste åren har det skett vissaförändringar av 
regler och system inom tjänstebilsområdet. Här ger vi 
därför en kort sammanfattning av vad olika alternativ 
innebär och hur de fungerar. 

regler gäller om fciraren rex har in
satsbil eller ordnar bil på annat sätt. 

Bilersättningen skall i sin helhet 
tas upp som inkomst i deklarationen. 
Och det gäller vare sig ersättningen 
utbernias i fonn aven viss summa 
per mil eller som ett fast belopp varje 
månad. 

Vid ersätming enligt statliga nor
mer, både vad gäller redovisning och 
belopp, accepteras ofta avdrag med 
samma summa. 

Många använder en del av miler
sätmingen fOr att täcka amorteringen. 
När bilen sedan skall bytas mot en 
ny finns inga pengar avsatta fOr att 
klara mellanskillnaden vid bytet En
da chansen då är ett nytt lån. Med 
nya större amorteringar som friljd. 

När du gör din analys av vad 
som är bäst for dig personligen, 
måste du därfor ta hänsyn både till 
de faktiska utbetalningarna och de 
rena nettokostnaderna. 

SlåIj på kostnader 
och utbetalningar. 

...------
Vid en ekonomisk jämforelse 
av olika alternativ räcker det liiiiiiii~ii~~ 
inte att enbart ta hänsyn till Ii 
driftskostnaderna. Vid egen 
bil är amorteringarna en tung 
post som måste tas med i 
beräkningarna. 
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ALDRIG HAR DU HAFTSÅ MYCKET ArrVÄUA BLAND! 
Volvos program är nu bre
dare än någonsin. Det 
finns modellvarianter för 
ile allraflesta behov. Såväl 
företagets krav på effekti
vitet och driftsäkerhet som 
förarens anspråk på kom
fort och körglädje är väl 
tillgodosedda. 

Här ser du hela det im
ponerande programmet. 
På de följande sidorna kan 
du se och läsa mer om ny
heterna på Volvo '81: 
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Finns det någon som slår det här variantprogrammet? 
Vi tror det inte. 
Du kan väl ja mellan 1,4-liters eller 2-liters motor. Manuell ell er 

1981 Å!!S VOLYO 343/345. MEST 
Arr VAUA PA I MELLANKLASSEN. 
Många av årets nyheter finner du på samtliga 340-
modeller. Det forsta du ser är de nya stötfångarna, som 
skyddar bilen ännu effektivare. En ny värmefläkt med 
600/0 högre kapacitet är en annan nyhet. Dessutom har 
baksätet fån en annan utformning. 
8 

Den trya S-versionen är nog den tekniskt mest avance
rade bilen i mellanklassen. Den större motorn på 95 hk 
DIN understryker ytterligare bil ens mycket fma väg
egenskaper. Den är också snabb och dragvillig. Men 
samtidigt bränslesnål, pålitJ ig och slitstark. 



steglös automatlåda. 3 eller 5 dörrar. Och dessutom tre olika 
utrustningsalternativ: L, DL och GL. Kombinationen ger dig heja 
12 olika alternativ. 

Bättre segdragnillg, lägre bensinfärbrukning är resultatet av ändrat vrid
moment i den välkända B 14-motorn. Det märker du på att du inte 
behöver växla så ofta. Men dessutom har vi lyckats sänka bensinf6r
brukningen. Med man uell växellåda drar den nu bara O)8311mil 
vid blandad körning. 
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Detförsta du ser är den nya fronten. Nya strålkastare 
med blinkers som går runt hörnen och nya stötfångare 
gör an bilen känns lägre och smidigare. Den har fak
tiskt blivit nästan 10 cm kortare. På 24s:an, som nu 
finns i fler varianter än forr, har även bakpartiet ändrats. 

!O 

Stora nyheter under huven. Motorn i GL-modellerna är 
nu inte bara starkare med snabbare acceleration, den är 
också snålare. Förbrukningen vid, blandad körning med 
den manuella växellådan med överväxel, har sjunkit 
med nästan 10%. Och i DL-varianten har fårbrukningen 
minskat med ca 5%. 
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Få harfåa så mycket beräm for sin fOranniljö som 
Volvo 240. Både for den så noggrant utprovade stolen 
som den genomtänkta instrUmentpanelen. Och i år är 
instrument och reglage ännu bättre placerade. Samtidigt 
som det nu finns gon om plats fOr extra instrument och 
småsaker. 
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VOLVO GLr 
PRESTANDA I TOPPKLASS. 

Vo/vo GLT har naturligtvis fO rst och främst fan samma 
förbättringar som 240-serien. Alltså den nya fronten, i.n
strumentpanelen och i herrgårdsvagnens fall också de 
nya bakljusen. Men d et finns fler nyheter. 
En GLT känner man snabbt igen på de starkt markera-
12 

de svarta partierna runt fönstren samt den breda svarta 
sidolisten. Den sex<ylindriga versionen av Volvo GLT 
har nu också ran en ny motor, B 28 E. En vidareutveck
ling av d en gamla med högre vridmoment, snabbare 
reaktion och högre motorstyrka. 
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Den sliirSla nyhelen på Volvo GLT är att den nu fmns i 
fyra versioner. Nyheten är en herrgårdsvagn med den 
fyr-cylindriga B 23 E-mo[Qrn på 136 hk DIN. En motor 

som nu också kan fas med automadåda. Likaså är möj
ligheterna till extrautrustning mycket stora. 
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VOLVO GLTTURBO OCH 264 GLi 
VÅRA ALLRA FINASTE! 
Ryktena om Volvo Turbo har gått länge. Och det är 
kanske inte så konstigt Volvo har ju Turbo-kunnande 
från lastbilssidan, där Volvo kört med Turbo sedan 50-
talet. Och i början av '81 kommer rurbon i personbils
sammanhang. 
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Volvos nya Turbo har rex mycket högt vridmoment vid 
lågt motorvarv, hög effekt i höga hastigheter och bra 
bränsleekonomi, Bara 1,121/ mil vid blandad körning. In
vändigt kommer Volvo GLT Turbo bia att ha djupare 
skålade säten fram och svart innertak T----ualfl:JJll{l 



Volvo 264 GLE är fortfarande bilen for dig som inte vill pruta på något 
annat än pengarna. Utrustning och komfort svarar mot mycket högt ställda 
krav. Och den nya sex-cylindriga motorn, samma som i GLT -modellerna, 
gör bilen ännu starkare och snabbare. 

15 



FINANSIELL LEASING. 
Ett flexibelt bi/system till/äg mdnadskosmad verkar intres
sant. Skicka mer information om Volvo Finansiell Leasing. 

FöRag: ________________________________________ ___ 

Namn: _________________ _ _ 

Adress: _________________________________________ _ 

Postnr.: _ _____ Postadr.! _______________________ __ 

Insindes lill Volvobil AB, Pen on, .. ,n." Förläljnilll IiI] FöreLlg, 405 08 Göte borg. 

- ------- --------- ------~ 
-------- - - ----------- -, 

INSATSBIL. : 
Jag vill veta mer om Vo/vo Insatsbil. Eu nytt alternativ för 
mig som kör egen bil i tjänsten. 

Företag: ________________________________________ ___ 

Namn: __________________________________________ _ 

Adress: _ ________________________________________ _ 

Postnr.: _ _________ Postadr.: _______________________ __ 

lnsandes till Volvobil AB, Penonvagnar, Försi Jjni ng Iii! FÖ«'lag, 405 08 GÖleborg. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

----------- ------------- ~ 
---- - --------- - --------- , 

FULLSERVICE·lEASING. : 
Jag vill ha bil pd ell enkelt och effektivt sätt. Sänd mig er 
folder om Volvo Ful/service-leasing. 

Företag: ____________ ______ ___ 

Namn: _________________________________________ __ 

Adress: __________________________________________ _ 

Poslnr.: ______ Postadr,: _______________________ _ 

lnlindn IiI! Vol"obil AB, Penon"'gnar, forsi ljning till företag,405 08 Göteborg. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------------------------~ 

BILKOSTNADER. 
Jag har ofta undrat vad dec verkligen kostar alt ha bi/. 
Skicka därför er Jolder med beräkningsmallJör bi/kostnader. 

Fönag: _______________________________________ ___ 

Namn: ________________________________________ _ 

Adress: ________________________________________ _ 

Postnr.: ______ PosUldr.: _______________________ _ 

Insind.,. till VolvobH AB, PersonVlItJ1Ir,Försiljninltill Företag, 405 08 Göteborg. I 
---------------------~ 

BILEN I DEKLARATIONEN. 
Dec är lika krdngligt varje dr aU deklarerafor bilen. 
Såjag vill gärna ha er deklaracionshandledning sdJort den 
blir klar i början på '81. 

Fötetag: ____________________ _ 

Namn: __________________________________________ __ 

Adress: ________________________________________ _ 

Postnr.: Postadr.: I 
_ ~~~~ V~v~J:B~~n::g~,~r~j~g~I~~~O~~~b~~-.J 

VOLVO ! 
" GÖR BILEN nu EN RESURS I FÖRETAGET. f 
VolvobiJ AB, Personvagnar, Försäljning till Företag. 405 08 Göteborg. 

Broschyren bygger på lagar gällande i 
augusd 1980. Pi vissa bilar visas detaljer 
80m ej ingir i standardutrustningen. 
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