Leasing letter vejen til det
nyeste IT-udstyr

Her er leasing et godt alternativ til køb, når du skal anskaffe nyt
IT- og kontorudstyr. F.eks. alle former for edb-anlæg, kopi- og
printløsninger og telefonanlæg.
Når du leaser, køber vi det ønskede udstyr kontant og stiller
brugsretten til din rådighed i en nærmere aftalt periode. Normalt en periode på 5 år. På den måde kan du investere i dyrt
udstyr uden at binde dine penge. Normalt finansierer vi udstyret 100%, så du helt undgår pengebinding.
Sådan gør leasing det nemt at anskaffe det mest moderne udstyr og senere at udskifte det igen. Så har du alle muligheder
for altid at være på forkant med den seneste teknologiske udvikling.
Spred din finansiering og bevar dine lånemuligheder
Ved at anvende leasing undgår du populært sagt ”at samle for
mange æg i samme kurv”, idet du får spredt din finansering på
flere finansieringskilder. På den måde undgår du at trække på
dine kreditfaciliteter i dit pengeinstitut. Samtidig undgår du
udlæg til moms, da det er os, som køber udstyret og afregner
momsen.
Omkostnings- og skattebesparelse
Ved at lease dit udstyr undgår du stempelomkostninger og
tinglysningsafgifter, da leasingaftaler ikke skal tinglyses. Sammen med leasingaftalen kan du forsikre udstyret til konkurrencedygtige priser. Hertil kommer, at leasingydelserne normalt er
fuldt skattemæssigt fradragsberettigede.
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Kopiaftaler
Ved anskaffelse af kopi- og printløsninger
kan du som et alternativ til en leasingaftale lave en kopiaftale.
Det særlige ved en kopiaftale er, at du betaler en kopiafgift, som foruden finansiering også dækker teknisk service, vedligeholdelse samt forsikring. Dvs. at du
ved denne type aftale kunbetaler ét beløb ét sted, og derfor lettere kan bevare
overblikket. F.eks. er det lettere at budgettere den fremtidige samlede omkostning.
Sådan gør du, når du leaser
Du træffer selv aftale med din IT-leverandør om, hvilket udstyr du vil anskaffe og
til hvilken pris.
Når du har truffet aftale med en leverandør om det ønskede udstyr, indgår du
en leasingaftale med os. I leasingaftalen
aftaler vi bl.a., hvor lang tid du ønsker at
have brugsretten til udstyret samt leasingydelsens størrelse. Ved modtagelsen af
udstyret underskriver du en leveringserklæring, hvorefter vi betaler leverandøren for udstyret, og leasingaftalen træder i kraft.
Vi samarbejder med leverandører over
hele Danmark
Vi har bl.a. specialiseret os i finansiering
af IT-udstyr og samarbejder med over 200
forhandlere af IT-udstyr, som overalt i landet leverer topprofessionelle løsninger til
erhvervslivet og til det offentlige.
Vi er specialister indenfor leasing og har
gennem en årrække opnået en stor viden. Det gør, at vi kan tilbyde dig en
skræddersyet løsning, der indeholder de
elementer, som du har behov for.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.
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Leasing er investering uden pengebinding
Effektiv administration og kommunikation forudsætter brug af
den nyeste og mest moderne informationsteknologi.

