LEIE
MOBILTELEFONER
Ved å leie telefoner kan bedriften følge med på den teknologiske utviklingen
i stedet for hele tiden å ligge et steg etter. Leie er også et valg som gagner
miljøet. Slik går du frem for å få en enklere og rimeligere mobilhverdag:
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.

Om uhellet skulle være ute
Det hender at mobiltelefoner faller i gulvet eller
får seg et ufrivillig bad. Velger du universalforsikring som tilleggstjeneste, får du erstatning
om det skulle skje noe. Du kan også inngå serviceavtale med den Telia-partneren som har levert
telefonene. Det kan gi deg fordeler i form av for
eksempel forhåndskonfigurerte telefoner
og raskere reparasjoner.

• Hvis dere pleier å kjøpe mobiltelefoner fra Telia, kan dere
leie dem av Telia Finance. Da utstyrer vi alle bedriftens
medarbeidere med telefoner innenfor rammen av én og
samme leieavtale.
• Vi plukker i fellesskap ut et utvalg modeller å velge
mellom, og for disse betaler bedriften så en fast avgift
per telefon og måned. Alle kostnadene er dermed kjent
på forhånd, og det blir enkelt å budsjettere, administrere
og følge opp.
• Leieløsningen omfatter også en funksjon for formuesforvaltning. Den gir deg god oversikt over alle mobiltelefone
• ne i bedriften, og dermed blir det enklere å følge med
og vite når det er på tide å skifte ut gamle telefoner med
nyere modeller.
• Dagens mobiltelefoner er ofte en del av bedriftens IT-infrastruktur, med kobling til for eksempel intranett, e-post
og driftssystem. Det er praktisk, men innebærer samtidig
en viss sikkerhetsrisiko. Derfor er det viktig at de leide
mobiltelefonene blir håndtert på en trygg måte når de
leveres tilbake. Og det blir de om dere leier av oss!
• En annen viktig del av forretningsmodellen er å ta hånd om
og gjenvinne de brukte mobiltelefonene med omtanke for
miljøet. Vi samler inn bedriftens brukte telefoner og sletter
alle data før telefonene blir gjenvunnet på miljøriktig vis.

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.

