
Ett alternativ till att investera i kostsam utrust-
ning är att i stället hyra den. Om du hyr ditt fö-
retags utrustning kan du alltid se till att ha den 
senaste teknologin, utan att den belastar företa-
gets kapital. Med modern utrustning är det 
lättare att hålla en hög produktionsstandard, 
vilket främjar ditt företags konkurrenskraft.

Utrustningen hyrs via Nordea Finans som äger 
den och har den som säkerhet för fi nansieringen.  
Du betalar en hyra för användandet av utrust-
ningen, inte för ägandet. Hyran kan vara lika 
stor varje månad eller anpassas efter dina önske-
mål, vilket underlättar ditt företags budgeterings- 
och planeringsarbete. Med ett hyresavtal får 
du också möjlighet till byte av utrustning, 
alternativt komplettering under pågående 
hyrestid.

Hyrestiden sträcker sig oftast från 3 till 5 år.  
Efter hyrestidens slut har du möjlighet att byta 
till ny utrustning för att följa den tekniska ut-
vecklingen. Kontakta din leverantör för mer 
information.

Så här enkelt är det att fi nansiera 
utrustningen till ditt företag genom hyra:

Du väljer den utrustning ditt företag har behov 
av och förhandlar med din leverantör om villkoren.

Genom samarbetet mellan Nordea Finans och 
din leverantör har du möjlighet att snabbt få ett 
förslag på en hyresfi nansiering i direkt anslut-
ning till ditt val av utrustning. Efter Nordea 
Finans kreditgodkännande upprättas ett hyres-
avtal. Du får utrustningen och leveransgod-
känner den. Nordea Finans, som nu äger ut-
rustningen fakturerar dig hyra i enlighet med 
upprättat hyresavtal.

Fördelar med att hyra i stället för att äga

Ingen belastning av likviditeten
I stället för att lägga ut hela summan på en gång 
fördelas betalningar och kostnaden över hyres-
tiden.

Bankmässiga säkerheter berörs inte
Oftast räcker objektet som säkerhet.

Hyra

Förbättra affärerna och följ med 

i den tekniska utvecklingen 

– hyr i stället för att köpa!

>



Budgetering och planering underlättas
Hyran kan vara lika stor månad efter månad 
eller anpassas efter dina önskemål vilket gör att 
du har god kontroll över framtida kostnader

Soliditeten berörs inte
Bevarar ditt företags nyckeltal.

Binder inte kapital
Genom att hyra i stället för att köpa kan ditt 
företag använda sitt kapital i rörelsen i stället 
för att låsa det i en investering.

Hyran är skattemässigt avdragsgill
Hyrorna kostnadsförs i din verksamhet.

Hyrestiden anpassas till den ekonomiska 
livslängden.
Ditt företag betalar för den tid utrustningen 
producerar som mest, vanligtvis i 3 till 5 år.
Byte av utrustning
Med ett hyresavtal underlättas byte och kom-
pletteringar till utrustningen. N
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Detta är Nordea Finans
Nordea Finans har en ledande roll som finansbolag i Norden med 
möjlighet att erbjuda finansieringslösningar i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, t ex leasing, 
avbetalning, fakturabelåning, hyra av datautrustning,   kontraktsbelåning, 
kort- och konsumentkrediter. Våra produkter och tjänster erbjuds via 
Nordeas företagskontor.

Nordea Finans Sverige är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank.

Leverantörens uppgifter:


