LEIE
KOMMUNIKASJONSLØSNINGER
Ved å leie det tekniske utstyret slipper man å binde opp mer kapital enn
nødvendig. Det gir bedriften større spillerom. Å leie i stedet for å eie har
imidlertid også andre fordeler:
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 økono- miske 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.

• Hele bedriftens kommunikasjonsløsning kan samles i én
avtale og på én faktura. Avtalen kan dekke maskinvare,
programvare, engangskostnader, tjenester og service.
• Med en leieløsning slipper bedriften å binde opp kapital i
dyre investeringer. I stedet betales det en ren driftskostnad
per måned eller kvartal. Det gir større fleksibilitet og åpnernmuligheter for andre investeringer.
• Leie av hele funksjonen forenkler også bedriftens administrasjon, siden du da får tilgang til alt utstyr så vel som
tjenester og service innenfor rammen av en enkelt avtale.
• Når avtaletiden er fastsatt, er også leien for hele perioden
kjent, og det vil forenkle både bokføring, budsjettering og
oppfølging av bedriftens kostnader.
• Bedriften får dessuten mulighet til å følge med på den raske
teknologiske utviklingen. Dere kan oppgradere eller gradvis
skifte ut utstyret uten at det påvirker driftskostnadene.
• Avtaletiden blir tilpasset slik at kostnadsnivået blir riktig i
forhold til budsjettet. Og skulle bedriftens virksomhet forandre
seg, justerer vi avtalen ut fra de nye forutsetningene.

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.

