Saab Automobile AB/Saab Powertrain AB – Tjänstebilar
Uppdaterad information till dig som har tjänstebil genom Saab Automobile AB eller Saab
Powertrain AB (nedan kallade ”bolagen”).
Hyresavtalen för tjänstebilarna mellan oss och bolagen har upphört att gälla. Detta innebär
att ni för närvarnade håller tjänstebilarna för vår räkning.
Vi ber er vårda er tjänstebil och underhålla den i enlighet med tillverkarens instruktioner. Vi
kommer inte att ta ut någon hyra från er under denna mellantid, men ett eventuellt brukande
av er tjänstebil sker på egen risk eftersom bolagen inte längre har möjlighet att tillhandahålla
er tjänstebilarna som en löneförmån. Så vitt vi förstår är bilarna trafikförsäkrade genom
bolagens försorg. Vad vi känner till finns dock ingen ytterligare försäkring för tjänstebilarna.
Vi har fått information från bolagen att fordonsskatt inte är betald för vissa bilar och att
dessa därför har körförbud. Vi har kontaktat Transportstyrelsen för att få information om
vilka bilar detta rör. Vi avser att betala skatten för berörda bilar så snart vi fått relevant
information från Transportstyrelsen. Vi hoppas kunna hantera detta under veckan
(förhoppningsvis senast onsdag 18 januari). Vi kommer meddela er via hemsidan så snart
betalningarna är hanterade. Då det kan vara straffbart att framföra fordon som har körförbud
ber vi er kontakta Transportstyrelsen (tel: 0771-14 15 16) för att kontrollera er tjänstebil om
ni behöver använda den under mellantiden.
Som tidigare meddelats så kommer vi inom kort erbjuda den som vill köpa sin tjänstebil till
ett förmånligt pris. Det återstår ännu en del praktiska frågor att lösa, men det är vår
förhoppning att i mitten av veckan kunna lämna mer information om erbjudandet samt
information och hur tjänstebilen ska återlämnas av den som inte vill köpa den.
Information kommer att läggas ut på denna hemsida. Vi kommer också att skicka brev till
den adress som lämnats till oss i samband med hyresavtalet. Om du har bytt adress ber vi dig
ta kontakt med oss och meddela din nya adress.
Om du har några frågor får du gärna kontakta oss på telefonnummer 08-412 56 60.
Vi förstår att det här är en jobbig tid för dig som anställd och vi försöker nå en snabb lösning
på tjänstebilsfrågan för att underlätta din nuvarande situation.
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