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FÖRDELARNA
MED LEASING
HUR FUNGERAR DET?

Vad är fördelarna med leasing?
Få en maskin utan att behöva köpa den. Du behåller din likviditet –
binder inte kapital i utrustningen.
Leasingkostnaden/Hyran är lätt att budgetera och kan lätt anpassas till
intäkterna.

VÅRA
LEASINGPARTNERS

Frigör driftskapital som kan användas till annat i verksamheten.
Hela leasing-/hyresavgiften är avdragsgill.
Skatteavdragen blir större för leasing/hyra än för lån, där de samlade

Grenke
SVEA Ekonomi

avskrivningarna vid lånefinansiering är lägre än de totala
hyreskostnaderna under hyresperioden.
Ingen oro över värdeminskning eftersom du bara lämnar tillbaka
maskinen vid leasingperiodens slut.
Avtalet är flexibelt och kan anpassas efter den avtalstid som passar dig.
Inget krav på kontantinsats och du behöver inte förskottera moms.
Du betalar samma summa varje månad.

Äger jag maskinen?
Nej, du hyr din maskin och äger därför rätten att bruka den under leasingperioden.
På hemsidor och när kunder letar efter terapeuter, kommer du stå som registrerad brukare. Detta betyder att du inte är
tvingat till att köpa loss en gammal maskin efter leasingperiodens slut. Om du frivilligt väljer att göra detta, se sista
punkten.
Vanligtvis hyr man en ny maskin efter hyresperiodens slut.
Ny period = ny maskin.

Är månadsavgiften fast?
Ja, din månadsavgift är fast vilket betyder att du betalar samma summa varje månad under hela leasingperioden.
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Vad är inkluderat i det månatliga leasingpriset?
VILKA UPPGIFTER
BEHÖVS?

Följande komponenter är inkluderade i ditt månatliga leasingpris:
2 års garanti.
Serviceavtal kan tecknas separat för hela leasingperioden.
Tillgång till Leasingbolagets försäkring vilket vi rekommenderar då den
är utan värdeminskning och med en låg självrisk om 1500kr.

På vår hemsida
hittar du komplett
formulär.

Kan jag välja till utrustning och tillbehör?
Ja. All utrustning och tillbehör som normalt passar din maskin kan du välja
till i ditt leasingavtal. Detta gäller exempelvis utbildningspaket och stativ.

Behöver jag teckna en egen försäkring för min maskin?
Inte om du väljer leasingbolagets försäkring.
Om du väljer bort den behöver du ha ett eget försäkringsskydd med kopia till leasinggivaren.

Vad händer om jag får skador på min maskin?
Precis som när du äger en egen maskin är det viktigt att vårdar den. På hemsidan kan du ansöka om ett garantiärende i
24 månader som täcker garantiskador. Yttre skador regleras av din försäkring. Ett eventuellt serviceavtal ger dig en
utbytesmaskin under reparationstiden. Se separat avtal.

Vad händer när leasingavtalet löper ut?
När leasingperioden närmar sig sitt slut så kontaktar vi dig för att boka in en tid för återlämning av maskinen. Det är
ditt ansvar att säga upp avtal i tid och bekanta dig med dess regler. Olika leasing-givare har olika avtal och det är till
exempel skillnad på hyra och leasing. Våra maskiner har levererats med både hyra och leasing, därför är det viktigt att
du själv kontrollerar ditt avtal. På återlämningsdagen gås maskinen igenom och ska då vara i ett skick som motsvarar
dess ålder med normalt slitage. Därför är det viktigt att du sköter om din maskin och är aktsam om den. Skador utöver
normalt slitage får du betala för.

Kan jag avsluta mitt leasingavtal i förtid?
Ja, det är möjligt att avsluta ditt leasingavtal i förtid mot en avgift.

Kan jag köpa loss produkten vid leasingavtalets slut?
Detta är en uppgörelse mellan oss och dig och sker inte automatiskt. Du måste själv göra ett aktivt val gällande dit
avtal och kontakta oss i god tid. Praxis är ca 10% av marknadsvärdet.

Vill du veta mer?
Boka gärna ett webbmöte med vår produktspecialist som kan berätta mer! Läs mer; www.humanrecharge.com
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