HYRA
MOBILTELEFONER
Genom att hyra företagets telefoner blir det möjligt att följa med teknikutvecklingen, istället för att hela tiden ligga ett steg efter. På samma gång
är det ett val som är bra för miljön.
Att hyra är bra
för miljön

Att hyra sin tekniska
utrustning är ett flexibelt och
ekonomiskt sätt att få tillgång
till den senaste tekniken. En annan fördel
som fått allt mer uppmärksamhet på
senare tid är att en hyreslösning också är
bra för miljön. När man hyr sin tekniska
utrustning blir varje komponent en del
av ett kretslopp där allt som går att
återvinna eller återanvända tas tillvara. På
teliafinance.com kan ni läsa mer om hur
detta går till och vilka fördelarna är.

Skydd vid
eventuella skador
I vårt hyrerbjudande kan en allriskförsäkring läggas till. Den skyddar
effektivt mot ekonomiska
avbräck och störningar i
verksamheten om utrustningen skulle drabbas av skada.
Vi återställer då snabbt funktionaliteten
genom att reparera eller ersätta utrustningen, utan värdenedskrivning, under
hela avtalsperioden.

Om olyckan skulle
vara framme

Det händer att mobiltelefoner faller i golvet
eller tar sig ett ofrivilligt bad. Väljer du
allriskförsäkring som tillval blir du ersatt
om olyckan skulle vara framme.
Det går också att teckna ett serviceavtal med den Teliapartner som levererat
telefonerna. Det kan ge fördelar i form av
exempelvis förkonfigurerade telefoner eller
snabbare reparationer.

Så här går det till för att få en enklare och
billigare mobilvardag:
• Köper ni era mobiltelefoner hos Telia kan ni hyra dem av Telia
Finance. Då förser vi alla företagets medarbetare med telefoner
inom ramen för ett och samma hyresavtal.
• Tillsammans tar vi fram ett urval av modeller som ska erbjudas
och för dessa betalar företaget sedan en fast avgift per telefon
och månad. Alla kostnader är då kända på förhand, vilket gör 		
det enkelt att budgetera, administrera och följa upp.
• I hyreslösningen ingår även en funktion för asset management.
Det ger dig en god överblick över företagets alla mobiltelefoner.
Det hjälper er att få bättre översikt när det är dags att byta ut
gamla telefoner mot nyare modeller.
• Dagens mobiltelefoner är ofta en del av företagets it-infrastruktur,
med uppkopplingar mot exempelvis intranät, e-post och
verksamhetssystem. Det är smidigt, men också något av en
säkerhetsrisk. Därför är det viktigt att de hyrda mobiltelefonerna
vid återlämning tas hand om på ett säkert sätt. Och det gör det
om ni hyr av oss!
• En annan viktig del av vår affärsmodell är att ta hand om och
återvinna de använda mobiltelefonerna med hänsyn till miljön.
Tjänsten innebär att era uttjänta mobiltelefoner samlas in och
att all information raderas innan själva lurarna återvinnas på ett
miljöriktigt sätt.

Så här tar du nästa steg

Vill du veta mer om våra erbjudanden eller göra en beställning?
Kontakta oss på 0771-88 30 50 eller besök teliafinance.com.

