
FÖRDELAR MED 
FINANSIERING



Håll i kontanterna

Köp den utrustning du vill, nästan helt utan kontantutlägg. I de 

flesta fall är det enda som krävs en mindre handpenning. 

Låt befintliga kreditkällor vara öppna

Till skillnad från traditionell utlåning så påverkar inte våra 

finansiella produkter dina befintliga bankkreditkällor. Dina övriga 

kapitalresurser förblir intakta och tillgängliga för att finansiera 

tillväxt eller uppfylla verksamhetsbehov. 

Var smart – var flexibel

Från flexibla betalningsscheman till behov av kompletterande 

utrustning under utrustningens livslängd: våra finansierings

lösningar kan anpassas till praktiskt taget alla affärssituationer.  

Häng med i den tekniska utvecklingen

Att använda den senaste utrustningen eller tekniken kan ge dig 

betydande konkurrensfördelar. Men den senaste tekniken kan 

snabbt bli föråldrad. Genom Haulotte Financial Services kan du 

uppgradera till ny och bättre utrustning under eller i slutet av 

kontraktsperioden. 

Utnyttja skatteförmåner

Beroende på vilken typ av finansiell produkt du väljer kan dina 

betalningar behandlas som avdragbara driftskostnader. För en 

verksamhet som måste värna om inkomsterna kan detta vara  

en enorm fördel. 

Låt kassaflödet styra

Med våra flexibla finansieringsalternativ kan du planera dina 

betalningar så att det passar skiftningarna i kassaflödet. 

För verksamheter där intäkterna varierar efter säsong kan 

utrustningsavtalet utformas med säsongsbundna betalningar 

när du har inkomster. Och i andra situationer med fluktuerande 

inkomstflöden kan det bästa för dina kassareserver vara att ha lägre 

månadsbetalningar när intäkterna minskar, högre betalningar när 

affärerna går för högtryck och sedan helt hoppa över betalningarna 

under lågsäsong.  

Flexibla alternativ vid avtalets slut

Vi utformar alla våra produkter för att du ska ha kontroll. Vid 

avtalets slut kan du välja att fortsätta leasa samma utrustning, 

lämna tillbaka den eller leasa en ny utrustning. Du väljer själv. 

Den främsta anledningen att välja Haulotte 
Financial Services? Vi gör finansieringen snabb 
och enkel!

Vi erbjuder dig prisvärda finansieringslösningar som är både 

förmånliga och praktiska. I de flesta fall är det bara ett 

telefonsamtal som krävs för att sätta igång processen. Beroende 

på transaktionens storlek kan kreditgodkännandet ske samma 

dag. Och om du redan har en befintlig kreditkälla går det 

ännu snabbare. Du kan genomföra köpet på hos din lokala 

försäljningsansvariga. 

DET FINNS MÅNGA GODA SKÄL ATT VÄLJA 
HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
Både finanser och utrustning är grundstenar för en framgångsrik affärsverksamhet. 
Och vi kan hantera båda delarna åt dig.  

Haulotte levererar finansieringsalternativ som är helt anpassade till dina affärsbehov genom ett samarbete med DLL, en av 

världen ledande leverantörer av finansiella lösningar. Du får tillgång till den senaste utrustningen som du behöver, så att du inte 

behöver förlita dig enbart på eget kapital eller andra finansieringskällor. Det här är bara några anledningar att välja Haulotte 

Financial Services:



GOTT OM FLEXIBILITET OCH VALMÖJLIGHETER
Haulotte Financial Services erbjuder ett brett utbud av finansieringslösningar. Och alla 

är de utformade för att uppfylla de skiftande behoven hos just din verksamhet. Här 
nedan beskrivs några av våra mest populära leasingsalternativ. Läs igenom dem och 

ring vår representant om du vill ha mer information eller om du har frågor.

Finansiell 
leasing
Med finansiell leasing 
övertar ditt företag 
ägandeskapet i slutet av 
leasingperioden. 

Avbetalning
Med avbetalningsalternativet  
kan företaget köpa utrustningen 
för en summa som fastställs  
i början av kontraktsperioden.

Operationell 
leasing
Med operationell leasing 
betalar företaget för att hyra 
utrustningen och i slutet av 
leasingperioden finns det olika 
alternativ. 

Alternativ
 Fasta månadsbetalningar
 Leasingtagaren äger utrustningen  

 i slutet av leasingperioden
 Skatteavdrag för hela hyreskostnaden
 Betala utrustningen över tid 

Alternativ
 Rak amortering eller annuitet
 Avbetalningsperiod mellan 3 och 

 10 år i proportion till den förväntade 
 ekonomiska livslängden

Alternativ
 Fasta månadsbetalningar
 I slutet av leasingperioden kan du  

 köpa utrustningen, förlänga leasing 
 perioden, uppgradera till en nyare  
 modell eller lämna tillbaka utrustningen 
  till Haulotte Financial Services

 Leasingtagaren kan räkna betalningarna  
 som en utgift (kontrollera med revisor)

 Betala endast för användningen av 
 utrustningen

 Kan skaffa planerad ersättnings 
 utrustning

Fördelar
 Fasta kostnader underlättar  

 budgeteringen
 Operativt ägande
 Kan ge skattefördelar
 Bevarar det arbetande kapitalet
 Vid periodens slut kan utrustningen 

 ersättas med en ny enhet
 Lägre månadsbetalningar

Fördelar
 Fasta kostnader underlättar  

 budgeteringen
 Låntagaren kan utnyttja  

 skattemässiga fördelar fullt ut
 Bevarar det arbetande kapitalet

Fördelar
 Möjliggör kapitalkrävande  

 investeringar
 Kunden behåller utrustningen  

 efter avbetalningsperiodens slut
 Eventuell förtidslösen av avtalet 

 sker till aktuell restskuld. Inga 
 extraavgifter tas ut

 Möjlighet till extra amortering  
 för att betala av restskulden  
 i snabbare takt

• Finansiering av ny eller begagnad 
utrustning

• Månadsvisa eller kvartalsvisa  
betalningar 

• Olika alternativ i slutet av 
leasingperioden

• Olika alternativ för avslutande
• Stora slutbetalningar
• Öka eller minska betalningarna

• Uppskjutna betalningar och 
överhoppad fakturering

• Säsongsanpassade betalningsplaner
• Tjänster, underhåll och/eller försäkring  

i månadsbetalningarna

Fler flexibla alternativ:



DET BÄSTA SÄTTET ATT BEHÅLLA 
VÄRDEFULLA TILLGÅNGAR
Med kapital startar du upp verksamheten och ser till att den växer.  Med utrustning kan 

verksamheten utföras mer effektivt och konkurrensmässigt. Båda sakerna är helt nödvändiga. 

Men för att inte behöva prioritera det ena eller det andra krävs ofta både avsevärda ansträngningar  

och rätt finansieringslösning. Se till att du både kan behålla ditt kapital och skaffa den nödvändiga  

utrustningen – välkommen att kontakta Haulotte Financial Services.

Det bästa alternativet till att äga själv

Med Haulotte Financial Services betalar du för användningen av utrustningen ur din driftsbudget, inte  

ur kapitalreserverna. Och i slutet av finansieringsperioden kan du ofta köpa utrustningen till en bråkdel  

av ursprungskostnaden, uppgradera till nyare teknik, förlänga finansieringsperioden eller lämna tillbaka 

utrustningen till Haulotte Financial Services.

Den stora majoriteten av företag, inklusive de flesta av världens största och mest framgångsrika företag, 

använder sig av någon form av finansieringslösning för sin utrustning. Och andelen kommer att öka ytterligare 

när fler och fler företag får upp ögonen för det omfattande utbud av flexibla finansieringslösningar som finns 

tillgängliga på dagens marknad.

Är Haulotte Financial Services rätt för dig?

Vad passar bäst för din verksamhet: ett flexibelt finansieringsalternativ eller direkt köp? När du fattar ditt beslut 

är det ett par nyckelfrågor som behöver övervägas. 

 Hur mycket kommer utrustningen att vara värd i slutet av den ekonomiska livscykeln? 

 Kommer den att fortsätta fungera, eller är den föråldrad innan användningstiden är till ända? 

 Skulle du kunna använda kapitalet eller krediten på ett bättre sätt någon annanstans  
 för att öka avkastningen? 

 Vilket alternativ är mest fördelaktigt skattemässigt? 

Varför välja Haulotte och DLL?

Utan tvekan har vårt team av professionella experter gedigna kunskaper om finansiering. Men 

det verkliga skälet till att vi lyckats så väl med att erbjuda våra flexibla finansieringslösningar är 

nog att våra medarbetare är genuint intresserade av att hjälpa dig att hitta de produkter och 

tjänster som uppfyller dina affärsmål och garanterar att du förblir konkurrenskraftig.

Våra experter på finansiering av utrustning är beredda att besvara eventuella frågor 

eller hjälpa dig med din nästa affär. 

Om du vill veta mer om fördelarna med att anskaffa utrustning genom  
Haulotte Financial Services är du välkommen att kontakta:

Mattias Nehlin, Finance Sales Manager
 +46 (0)733 80 65 03   mattias.nehlin@dllgroup.com

Angelica Hedberg, Finance Business Support
 +46 (0)31 770 82 00   angelica.hedberg@dllgroup.com


