MATKAPUHELINTEN
VUOKRAUS
Yrityksen puhelinten vuokraaminen mahdollistaa pysymisen mukana
teknisessä kehityksessä sen sijaan, että yritys olisi aina askeleen jäljessä.
Vuokraaminen on myös hyvä valinta ympäristön kannalta.
Vuokraaminen on
ympäristöystävällistä
IT-laitteiden vuokraaminen
on joustava ja taloudellinen tapa pysyä mukana
teknisessä kehityksessä.
Vuokraaminen on myös
hyväksi ympäristölle, mikä on
saanut kasvavissa määrin huomiota viime
aikoina. Teknisiä laitteita vuokrattaessa jokainen komponentti tulee osaksi
tuotekiertoa, jossa kaikki kierrätettävä
tai uusiokäyttöön sopiva hyödynnetään.
Osoitteessa teliafinance.com voi lukea
lisää siitä, miten tuotekierto toimii ja mitä
etuja se tarjoaa.

Turva vaurioiden
varalta
Vuokrasopimukseen voidaan
lisätä täysvakuutus. Se suojaa tehokkaasti taloudellisilta
menetyksiltä ja liiketoiminnan
häiriöiltä, jos laite vaurioituu.
Laite korjataan tai vaihdetaan nopeasti
ilman arvonalennusta sopimuksen koko
voimassaolon ajan.

Onnettomuuden
sattuessa

Joskus puhelimet putoavat lattialle
tai esimerkiksi joutuvat tahattomasti
kylpyyn. Jos valitset lisävaihtoehtona
täysvakuutuksen, saat onnettomuuden
sattuessa korvauksen. Voit myös solmia
huoltosopimuksen puhelimet toimittaneelta Telian yhteistyökumppanilta. Tämä
ratkaisu voi tuoda etuja esimerkiksi
etukäteen määritettyjen puhelinten tai
nopeampien korjauksien muodossa.

Näin yritys voi saada edullisemman, arkea 		
helpottavan matkapuhelinratkaisun:
• Jos yritys ostaa matkapuhelimensa Telialta, se voi vuokrata
ne Telia Financelta. Se tarkoittaa sitä, että me tarjoamme
yrityksen työntekijöille puhelimet yhden ja saman vuokrasopimuksen puitteissa.
• Autamme yritystä valitsemaan sen omiin tarkoituksiin sopivat
mallit, ja näistä yritys maksaa kiinteän maksun puhelinta ja
kuukautta kohden. Kaikki kulut ovat etukäteen tiedossa, mikä
tekee budjetoinnista, hallinnoinnista ja seurannasta helppoa.
• Vuokraratkaisu sisältää myös laiterekisterin. Sen avulla yritys
saa kattavan yleiskuvan kaikista matkapuhelimistaan, mistä
on myös etua, kun on aika vaihtaa uudempiin malleihin.
• Nykyiset älypuhelimet ovat usein osa yrityksen IT-infrastruktuuria ja yhteydessä muun muassa intranetiin, sähköpostiin
ja liiketoimintajärjestelmiin. Kätevää, mutta ei riskitöntä. Sen
vuoksi onkin tärkeää, että vuokratuista matkapuhelimista
huolehditaan palautuksen yhteydessä asianmukaisella tavalla.
Kun yritys vuokraa puhelimet meiltä, se voi olla varma, että
näin tapahtuu.
• Liiketoimintamalliimme kuuluu myös tärkeänä osana se, että
huolehdimme puhelimista ja kierrätämme ne ympäristöystävällisellä tavalla. Keräämme käytöstä poistetut matkapuhelimet
ja huolehdimme siitä, että kaikki tiedot poistetaan ennen kuin
puhelimet kierrätetään ympäristön kannalta ärkevällä tavalla.

Näin pääset alkuun

Haluatko lisää tietoa tarjouksistamme tai tehdä tilauksen?
Ota meihin yhteyttä: b2b-rahoitus@teliacompany.com tai 02040 29129.

