SALE &
LEASEBACK
Om ni redan gjort en it-investering, men vill frigöra kapital kan ni sälja
företagets utrustning till oss och sedan hyra den till en månadskostnad.
Vi kallar lösningen Sale & LeaseBack.
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.

Med Sale & LeaseBack slimmar ni era investeringar, får
full kontroll över månadskostnader och budgetering. På
samma gång slipper ni bli sittande med omodern utrustning.

Så här enkelt är Sale & LeaseBack

1. Vi köper företagets produkter till bokfört värde eller till ett
uppskattat marknadsvärde.
2. Ni hyr sedan tillbaka samma utrustning till en månadsavgift som läggs upp över en lämplig betalningsperiod.
Den motsvarar oftast den återstående tiden av utrustningens
beräknade livscykel. I samband med detta finns också
möjlighet att uppgradera eller utöka företagets it-utrustning
med nya produkter och tjänster.
3. När ert avtal löpt ut är det fritt att välja om ni antingen
vill förlänga hyresavtalet, lämna tillbaka produkterna för
miljöcertifierad återvinning eller köpa tillbaka utrustningen.
Om ni redan gjort en it-investering, men vill frigöra kapital
kan ni sälja företagets utrustning till oss och sedan hyra
den till en månadskostnad. Vi kallar lösningen Sale &
LeaseBack.

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.

