HYRA
KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR
Genom att hyra sin tekniska utrustning binder man inte upp mer kapital än
nödvändigt. Det medför större möjligheter för företaget. Men att hyra istället
för att äga har fler fördelar.
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.

• Hela företagets kommunikationslösning samlas i ett avtal
och på en enda faktura. Den kan rymma hårdvara, mjukvara,
engångskostnader, tjänster och service.
• Med en hyreslösning slipper företaget binda upp kapital i dyra
investeringar. I stället betalar du en ren driftkostnad per månad
eller kvartal. Det ger en större flexibilitet som möjliggör andra
investeringar.
• Att hyra en komplett funktion förenklar företagets administration,
då du får tillgång till all utrustning samt tjänster och service inom
ramen för ett enda avtal.
• När avtalstiden är bestämd är också hyran för hela perioden
känd, vilket förenklar redovisning, budgetering och uppföljning
av företagets kostnader.
• Företaget får möjlighet att följa med i den snabba teknikutvecklingen. Ni kan uppgradera eller successivt byta ut
utrustningen, utan att det påverkar driftskostnaden.
• Avtalstiden anpassas så att kostnadsnivån blir rätt för er
budget. Och om företagets verksamhet skulle förändras,
justerar vi avtalet efter de nya förutsättningarna.

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.

