
Varför äga när du kan hyra?

Med dagens snabba utveckling är det oftast bättre att hyra 
när det är dags att investera i ny utrustning. Väljer du en 
hyreslösning slipper du utnyttja investeringsbudget och 
bankkredit. 

Vid behov kan du dessutom enkelt uppgradera din utrust-
ning. Något vi tror kommer att skapa den trygghet du behö-
ver för att fortsätta göra bra affärer. 

Läs mer om fördelarna med att hyra istället för att äga: 

Flexibla investeringar
Investeringar kan ske i takt med att företaget växer, utan att utnyttja 
investeringsbudget eller bankkredit.

Ökad ekonomisk handlingsfrihet
En hyreslösning påverkar inte viktiga ekonomiska nyckeltal och du 
slipper problem med låga andrahandsvärden. Betalningen sker i 
samma tempo som utnyttjandet och du har möjlighet att uppgradera 
utrustningen under hela avtalsperioden.

En överblickbar helhetslösning
Vi erbjuder en faktura per betalningsperiod, för hela lösningen, och 
du kan exempelvis lägga utrustning, engångskostnader, tjänster och 
service i ett avtal. Genom att samla fler hyresavtal hos oss får du 
dessutom bättre överblick och möjlighet till förbättrade villkor.

Omfattande försäkringsskydd
Tack vare vår allriskförsäkring är du försäkrad mot obehagliga över-
raskningar, till låg eller ingen självrisk.
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Om de lage landen
Ända sedan starten 1969 har 
vi varit övertygade om att våra 
kunder kan få en ordentlig ökning 
av lönsamheten genom att tillämpa 
våra enkla och effektiva finansiella 
upplägg.

Med 2 800 medarbetare i 23 länder 
är De Lage Landen ett av världens 
ledande finansföretag. Vi är verk-
samma i de flesta branscher och 
erbjuder olika finansiella lösningar, 
bland annat hyra, avbetalning, 
fakturaköp och finansiering av 
Hem PC. 

De Lage Landen ägs av Rabobank, 
en av världens få AAA-rankade 
banker (Standard&Poor och 
Moody´s). 



Vad behöver du hyra?
De Lage Landen är en av världens ledande aktörer inom 
finansiella tjänster och internationellt är vi verksamma inom 
i stort sett alla områden. 

Nedan följer några exempel på utrustning som vi har hjälpt 
våra kunder att finansiera:

• Data, telekommunikation och Hem PC
• Kopieringsmaskiner och annan kontorsutrustning
• Kontorsmöbler och inredningslösningar
• Byggliftar och lyftkranar
• Traktorer, skördetröskor och plogar 
• Verkstadsmaskiner och truckar
• Strålmaskiner och annan medicinsk utrustning 

så här enkelt är det – ett exempel
Du har bestämt dig för att investera i ny kontorsutrustning. Valet av 
utrustning är klart och nu återstår att fullfölja investeringen. Du är 
medveten om hur snabbt utrustningen åldras och vill ha möjlighet att 
enkelt och flexibelt uppgradera utrustningen. Du känner till möjlighe-
ten att hyra istället för att äga och vill veta mer om villkoren. 

så här gör du då:
1. Ta kontakt med säljaren som hjälper dig med köpet av utrustningen. 

Berätta att du är intresserad av en hyreslösning.
2. Säljaren ger dig ytterligare information och gör en automatisk 

kreditbedömning via De Lage Landens webbaserade tekniska platt-
form. På några sekunder genomförs en kreditbedömning och du får 
en översiktlig bild av villkoren.

3. Om du vill gå vidare kommer ni överens om ett avtalsupplägg.
4. Därefter skickas avtal och leveransgodkännande till dig.
5. Efter underskrift och retur till oss, är finansieringen klar och avtalet 

kan starta. 
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stockholm:
Birger Jarlsgatan 43
103 96 Stockholm
08-781 06 00
stockholm@delagelanden.com

göteborg:
Otterhällegatan 12 B
403 14 Göteborg
031-770 82 00
goteborg@delagelanden.com

sundsvall:
Storgatan 22
852 30 Sundsvall
060-13 23 00
sundsvall@delagelanden.com

www.delagelanden.se


