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Saab Automobile AB – Tjänstebilar  

Hej,  

Information till dig som har en Saab tjänstebil:  

Som du säkert känner till ägs bilen av GMAC och har hyrts ut från oss till Saab Automobile AB (”Saab”) för att 

sedan vidareuthyras från Saab till dig. Med det här brevet vill vi informera dig om att huvudavtalet mellan GMAC 

och Saab nu har avslutats. Innebörden av detta är att fordonet måste återlämnas till oss. Vi vill dock ge dig en 

möjlighet att behålla bilen genom att köpa den av ANA Trollhättan (”ANA”) till ett förmånligt pris. 

Erbjudandet gäller även för någon av dina släktingar eller vänner. Om du vill ha närmare information ber vi dig 

skicka ett e-postmeddelande till ANA och i ämnesraden ange GMAC Köp samt bilens registreringsnummer (t ex 

GMAC Köp ABC123). Glöm inte att uppge namn och telefonnummer i meddelandet, som du skickar till 

kop@anatrollhattan.com 

Inom 48 timmar efter att meddelandet mottagits kommer du att bli kontaktad av en av ANAs säljare, som kan upplysa 

dig om priset på bilen samt ge dig ett finansieringserbjudande. 

Om du väljer att inte köpa bilen måste du returnera den till oss genom att senast den 31 januari 2012 lämna den hos 

ANA i Trollhättan. Även vid det här alternativet ber vi dig kontakta ANA via e-post, men i stället ange GMAC Retur 

och registreringsnumret i ämnesraden (t ex GMAC Retur ABC 123) och skicka meddelandet till 

retur@anatrollhattan.com 

Också i det här fallet kommer någon från ANA att inom 48 timmar kontakta dig för att hitta en lämplig tidpunkt för 

inspektion samt återlämning av bilen hos ANA, Betongvägen 3. Vid återlämning skall samtliga nycklar, däck, 

fordonshandlingar samt eventuell övrig utrustning medfölja fordonet. 

Vi vill även påminna dig om att du är skyldig att vårda och underhålla bilen till dess att du har köpt eller lämnat 

tillbaka den och att brott mot skyldigheten kan medföra skadeståndsskyldighet. 

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på 08-412 56 00. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

GMAC FINANCIAL SERVICES AB   
 
 

 

 

Pawel Kosciukiewicz  Carin Sahlin 

Operations Manager │ Wholesale Operations Manager │ Retail 


