Produktfakta
Leasing och
avbetalning
Vi hjälper dig finansiera köp av maskiner eller fordon
utan att det påverkar din likviditet

För ett rikare liv på landet

Dags för nya maskiner?
Vi hjälper dig med
finansieringen
En skördetröska eller skogsmaskin är en stor
investering. Det blir ett ordentligt avtryck i
likviditeten om du skulle betala maskinen
kontant. En smartare lösning är att välja en
finansieringsform som märks betydligt mindre i
kassan. Vi kan hjälpa dig med både leasing och
avbetalning till förmånliga villkor, speciellt
anpassade för dig som driver jord- eller skogsbruksföretag. Våra finansieringslösningar
erbjuder vi i samarbete med vår partner
DNB Finans.

Leasing och Avbetalning
som passar dig
Leasing påverkar inte din balansräkning och
hela avgiften är avdragsgill. Du kan leasa både
nya och begagnade maskiner. Dessutom kan vi
anpassa villkoren efter din betalningsförmåga,
avskrivningstakt och restvärdet på maskinen.
Väljer du Avbetalning, kan vi anpassa den efter
säsongsvariationer och annat som påverkar
likviditeten i ditt företag. Du kan göra avdrag för
all ingående moms och du kan när som helst
lösa hela krediten om du så vill.

Leasing är lika med hyra
• Du hyr maskinen eller fordonet
• Leasingkostnaden dras av i din resultaträkning
• Normalt betalas 20% av kostnaden som första
förhöjd leasingavgift
• Avtalstiden är normalt upp till 7 år (kan vara
längre för enskilda objekt)

För mer information och ansökan om Leasing och Avbetalning, kontakta någon av våra
kundansvariga på telefon 0771-44 00 20 eller läs mer på landshypotek.se.

Avbetalning är lika med
uppdelning
•
•
•
•

Du äger maskinen eller fordonet
Du kan skriva av maskinen i din bokföring
Normalt betalas 20% av kostnaden kontant
Avtalstiden är normalt upp till 7 år (kan vara
längre för enskilda objekt)
• Objektet kan lösas under avtalstiden
• Momsfinansiering vanligtvis upp till 3 månader

Vilken finansieringsform ska
du välja?
Valet av finansieringsform är nästan lika viktigt
som valet av objekt. Avbetalning och leasing är
former som passar för lös egendom som
traktorer, skogsmaskiner, lastmaskiner etc.
För att välja finansieringsform bör du först
bestämma:
• Hur lång avtalstid du vill ha
• Hur mycket av din likviditet du kan lägga kontant
• Behöver du anpassa betalningsplanen efter
säsongsvariationer

Slå till idag
Vill du veta mer om Leasing och Avbetalning,
eller göra en ansökan? Kontakta oss på telefon
0771-44 00 20 eller skicka ett mail till
kund@landshypotek.se.

