Skræddersyet finansiering
af vare- og lastbiler

Derfor skal du anvende leasing
At anskaffe vare- og lastbiler er kapitalkrævende investeringer.
Derfor har finansielle omkostninger og valg af finansieringsform stor betydning for driften i din virksomhed.
Samtidigt er det ressourcebesparende og rationelt at anvende
nye eller nyere biler og udstyr, men udviklingen går stærkt!
Derfor er leasing et godt alternativ til køb, når du skal investere
i vare- og lastbiler til din virksomhed.
Mange virksomheder vælger i dag at lease deres vare- og lastbiler, så kan kapitalen i stedet anvendes et andet sted i virksomheden.
Vi finansierer alle typer vare- og lastbiler - både nye og brugte
- f.eks. varevogne, kassevogne, trækkere og trailere, forvogne
og hængere.
Selvfølgelig hjælper vi dig med at sammensætte den løsning,
der er bedst for dig. Vi giver dig nemlig kvalificeret rådgivning
og tilbyder skræddersyede finansieringsløsninger, der er tilpasset såvel dit behov som udstyrets levetid og holdbarhed.
Leasing er investering helt uden pengebinding
Når du leaser, sikrer du dig brugsretten til bilerne. Leasing er
nemlig en langtids-lejeaftale. Leasingperioden er typisk på mellem 3 og 6 år. Vare- eller lastbilerne køber vi kontant hos din
forhandler. På den måde kan du investere i kapitalkrævende
biler og udstyr uden at binde dine penge.
Samtidig undgår du udlæg til moms, da det er os, der køber
udstyret og betaler momsen.

Sådan gør du, når du leaser
Når du har truffet aftale med din forhandler om biler og pris, indgår du en
leasingaftale med os, hvor vi bl.a. aftaler løbetid og leasingydelsens størrelse.
Leasingaftalen træder dog først i kraft, når
du har modtaget og godkendt bilerne og
udstyret.
Du bestemmer selv, om du vil betale en
fast leasingydelse i hele leasingperioden
eller en leasingydelse, der varierer med
renteniveauet. En variabel leasingydelse er
normalt billigst, men vælger du en fast leasingydelse, så kender du leasingydelsernes
størrelse i hele leasingperioden.
Omkostningsbesparelse
Ved leasing undgår du helt at betale dyre
tinglysningsafgifter. Hertil kommer, at leasingydelserne normalt er fuldt skattemæssigt fradragsberettigede.
Lån
Foretrækker du i stedet at være ejer af dine
biler, kan vi tilbyde dig lånefinansiering.
Så får du mulighed for selv at foretage de
skattemæssige afskrivninger. Lånefinansiering sker ved gældsbrev med løsøreejerpantebrev eller ved købekontrakt. Hvad
der bedst kan betale sig, rådgiver vi dig
gerne om. Du kan også her vælge, om du
vil have fast eller variabel rente.
Vi er specialister
Vi har arbejdet med finansiering af vareog lastbiler i mange år. Derfor ved vi meget om levetid og holdbarhed inden for
næsten alle biltyper. Vi kan derfor tilbyde
finansiering med en længere løbetid og lavere ydelser, end du normalt kan få i banken.
Du skal passe på likviditeten
Det er vigtigt at sikre det likvide beredskab i virksomheden. Derfor bør bilinves teringer ikke indskrænke driftslikviditeten.
Benytter du os, så bevarer du dine fremtidige lånemuligheder i banken.
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan
tilbyde dig.
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