
Yksityisleasingin suosio kasvaa nopeasti – Nordean Autoleasing tuo
ympäristöystävälliset autot ja ennakoitavat kuukausikulut kaikkien ulottuville

Nordea laajentaa autorahoituksen palvelujaan yksityisleasingiin. Autoleasing on palvelu, jossa kiinteä kuukausihinta
sisältää lähes kaikki autoilun kulut. Autoleasing laajentaa Nordean vastuullisten valintojen valikoimaa:
ympäristöystävällisellä, uudemmalla autolla voi vaikuttaa merkittävästi omiin hiilidioksidipäästöihinsä. Kulujen
ennakoitavuus helpottaa oman talouden hallintaa.

– Haluamme olla mukana autoilun murroksessa kehittämässä uusia liikkumisen palveluita ja samalla tukea ympäristöystävällisten
ja turvallisten autojen hankintaa. Yksityisleasing mahdollistaa tämän yhä useammalle suomalaiselle, Nordea Autorahoituksen
johtaja Kristian Ajanto toteaa.

Suomessa on ikääntyvä autokanta, jonka keskimääräiset CO2-päästöt olivat vuoden 2019 lopussa 155,4 g/km (NEDC). Vuonna
2019 ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt olivat keskimäärin 139,3 g/km (WLTP). Uudet autot ovat
energiatehokkaita ja kuluttavat vähemmän. Autoleasing -palvelussa tarjolla olevien automallien hiilidioksidipäästöjen keskiarvo on
alle 90,0 g/km. Valikoimassa on monia hybridi- ja sähköautoja.

Yksityisleasingin suosio kasvussa

Uuden, vähäpäästöisemmän auton ostaminen voi olla monelle vielä kallis hankinta kerralla toteutettavaksi, mutta ihan kaikkea ei
tarvitse tai edes kannata omistaa. 

– Kuluttajien käytössä on jo paljon erilaisia kuukausimaksullisia palveluita. Myös autoilu voi olla yksi näistä, Ajanto jatkaa.  

Yksityisleasingin kiinnostus on voimakkaassa kasvussa Suomessa. Value Clinicin tutkimuksen mukaan lähes puolet kuluttajista
pitää yksityisleasingiä kiinnostavana liikkumisen muotona. Suomessa yksityisleasingin osuus uusien henkilöautojen myynnistä on
kasvanut, mutta ei yllä vielä samalle tasolle kuin Ruotsissa, jossa jo joka kolmas uusi auto hankitaan yksityisleasingilla. 

Kuukausimaksu helpottaa oman talouden hallintaa

Autoleasingissa ennalta määrättyyn kuukausierään kuuluvat lähes kaikki autoilun kulut. Vakuutuksen osalta asiakas voi itse valita
sisällyttääkö sen kuukausimaksuun. 

– Haluamme herättää keskustelua autoilun kokonaiskustannuksista, joita voi olla vaikea hahmottaa. Yllättäviä kustannuksia
saattavat aiheuttaa mm. huollot, korjaukset, vakuutusmaksut ja auton arvon aleneminen. Kulujen ennakoitavuus helpottaa myös
oman talouden hallintaa, Kristian Ajanto lisää.

Autoleasing palvelun tuottaa NF Fleet. NF Fleet on Nordea Rahoituksen ja ALD Automotiven osakkuusyhtiö.

Lisätietoja:

Kristian Ajanto, p. 050 376 5034
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006
www.autoleasing.fi

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa
asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


