LEASING

Leasing – en smidig
finansieringsform
som ger dig full koll
på dina kostnader

Nu kan du som leverantör sälja
mer till dina kunder genom Svea
Ekonomis smidiga hyres- och leasinglösningar. Fler valmöjligheter
för dina kunder samtidigt som
de slipper oförutsedda utgifter.
Även du som har ett eget finansieringsbehov för kommande
investeringar kan öka din ekonomiska handlingsfrihet genom ett
leasingupplägg hos oss.

Leasing – en smidig, lönsam och
trygg finansieringslösning

Du kan alltid hålla dig med den senaste utrustningen och kan även
uppgradera dig under hyrestiden. All
utrustning du hyr genom Svea Ekonomi
är försäkrad genom vår omfattande
allriskförsäkring.
Är du leverantör och väljer leasing
som finansieringsform hos oss kommer
du att kunna sälja mer till dina kunder
eftersom du ger dem större valfrihet.
Kontakta Svea Ekonomi om du vill veta
mer om nya finansieringsmöjligheter
i form av helhetslösningar innefattande hyra, försäkring, fakturering och
service

Leasing är en finansieringsform som
kan användas på all utrustning som
har ett värde på andrahandsmarknaFördelar med Leasing
den. Du slipper oförutsedda utgifter
• Möjliggör större investeringar
såsom kostsamma reparationer och
• Avdragsgillt
har full koll på vad utrustningen kos• Allriskförsäkring
tar varje månad. Oavsett om du har
• Du kan ha den senaste utrustningen
ett mindre företag med ett begränsat
• Du slipper oförutsedda utgifter
kapital eller ett större företag och
vill göra en investering utan att
använda företagets kassamedel
eller bankkredit är leasing både
en smidig och trygg lösning
en smidig och trygg lösning
samtidigt som det skattemässigt
är förmånligt. Du har helt enkelt
råd att investera i den takt som
din verksamhet förändras.

Kontakta oss

Kontakta oss för
kostnadsfri rådgivning!
Du når oss på:

020-67 67 67

Svea Ekonomi AB
SE-169 81 Solna
Tel +46 8 735 90 00
Fax +46 8 735 42 09
info@sveaekonomi.se
www.sveaekonomi.se
Org.nr. 556489-2924
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Svea Ekonomi är en ledande aktör
i Norden som erbjuder finansiering,
reskontrahantering, inkasso samt
betallösningar för butik, e-handel
och telefoni. Vi är ett auktoriserat
kreditmarknadsbolag med verksamhet i ett flertal europeiska länder och
samarbetspartners över hela världen.

