SALE &
LEASEBACK
Hvis dere allerede har investert i IT-utstyr, men ønsker å frigjøre kapital, kan
dere selge bedriftens utstyr til oss og deretter leie det for et månedlig beløp.
Vi kaller løsningen Sale & LeaseBack.

Å leie er bra for
miljøet
Det å leie teknisk
utstyr er en fleksibel
og økonomisk måte
å få tilgang til den
nyeste teknologien på. En annen
fordel som nå får stadig mer
oppmerksomhet, er at leieløsninger også er bra for miljøet.
Når bedriften leier teknisk utstyr,
blir alle komponentene del av et
kretsløp der alt som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, blir tatt
vare på. På teliafinance.com kan
du lese mer om hvordan dette
forgår, og hvilke fordeler det har.

Beskyttelse ved
eventuelle skader
Det er også mulig å
legge inn universalforsikring i leietilbudet.
Forsikringen beskytter
effektivt mot økonomiske tap og driftsavbrudd
dersom utstyret skulle bli skadet.
Vi vil da raskt gjenopprette
funksjonaliteten ved å reparere
eller erstatte utstyret, uten verdinedskriving og gjennom hele
avtaleperioden.

Med Sale & LeaseBack kan bedriften redusere investeringene
og få full kontroll over månedskostnader og budsjettering.
Samtidig slipper dere å bli sittende med umoderne utstyr.

Så enkelt er Sale & LeaseBack:

1. Vi kjøper bedriftens produkter til bokført verdi eller en
estimert markedsverdi.
2. Deretter leier dere tilbake det samme utstyret for en månedlig
avgift som blir fordelt over en passende betalings- periode.
Perioden tilsvarer som regel den tiden som gjenstår av
utstyrets beregnede levetid. Med en slik avtale vil det også
være mulig å oppgradere og/eller utvide bedriftens IT-utstyr
med nye produkter og tjenester.
3. Når avtalen er utløpt, står bedriften fritt til å velge om dere vil
forlenge leieavtalen, levere inn produktene til miljøsertifisert
gjenvinning eller kjøpe tilbake utstyret.

Ta et steg videre

Vil du vite mer om tilbudene våre eller legge inn bestilling?
Kontakt oss på +46 (0) 771 88 30 50, eller gå til teliafinance.com.

