Finansiering
Konceptualiserade finansieringslösningar

Europress konceptualiserade finansieringslösningar erbjuder kunderna bekymmersfria alternativ
för anskaffning av avfallshanteringsutrustning. Kunden
kan rikta sina resurser på kärnverksamheten då vi
förvaltar maskinerna och ser till att de fungerar.

Hyra
Ett enkelt alternativ till köp
Ett hyresavtal ingås av tre parter.
Utrustningsleverantören och finansieringsbolaget möjliggör tillsammans
en bekymmersfri lösning för kundens
avfallshantering.
Hyra är ett enkelt sätt att skaffa sig
avfallshanteringsutrustning. Hyresbeloppet
är lätt att budgetera och anskaffningen binder
inte företagets kapital. Kunden betalar endast
för användningen under hyresperioden, varefter
utrustningen återgår till leverantören. Hyran kan dras
av till fullt belopp från kostnaderna i beskattningen.
Om behoven ändras mitt under avtalsperioden, kan
maskinlösningarna modifieras.

Till hyresavtalet kan också servicetjänster eller andra tjänster anslutas. Vid till
exempel Hyra inkl service omfattar avtalet förutom
anordningen även periodiska underhåll, medan Hyra
inkl fullservice utöver periodiska underhåll även
omfattar eventuella reparationer.

Läs mer om Europress finansiering genom att skanna koden
med din smartphone eller med
en fristående QR-läsare.
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FINANSIENRINGSPARTNER

Hyresavtalet
- så här går det till
• Kunden och Europress väljer tillsammans
utrustningen som lämpar sig för objektet.
• Europress sänder nödvandiga avtalsuppgifter
till finansieringspartner.
• Europress levererar utrustningen till kunden
och svarar för servicen.
• Finansieringsbolaget fakturerar hyran enligt
avtal.

Holding One
Ett servicekoncept för att skaffa
och kontrollera anordningar
Konceptets omfattning och innehåll kan helt anpassas efter kundens önskemål och behov.

Holding One är ett unikt servicekoncept inom
avfallshantering, utvecklat av Europress Group
Oy. Med konceptet uppnår kunden ökad effektivitet i sina avfallshanteringslösningar och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
Holding One frigör personalresurser och kapital
som är bundet till maskinerna, så att det i stället
kan användas för att utveckla kundens egen affärsverksamhet. Ytterligare mål är att generera operativ och ekonomisk nytta samt förbättra arbetssäkerheten.

Fördelar med servicekonceptet:
EN LÄTTSKÖTT LÖSNING

Servicekonceptet Holding One –
finansieringsalternativ och
skillnader
HO grundläggande
kartläggning

• Europress experter
med fullmakt av kunden

Kostnader i anslutning till
projektet

• Betalas på en gång
• Betalas i omgångar

Samlingsfakturering

• Ja

Bokföring

• Avskrivningar i balansräkningen
• Kostnader i resultaträkningen

Serviceavtal

• Skräddarsytt heltäckande
servicekoncept

Underhåll av HO-tjänsten

• Europress

Uppdatering av utrustning

• Europress/Kund

Utrustningsalternativ

• Ja

Inköp

Hyrning

Båda

Månatlig kostnadsjämförelse
Inköp

Hyrning (inkl. underhåll)

6 år – 4 164,48 SEK

2 736,13 SEK

• Maskinregistret och administrationen

är enkla att sköta och tidsenliga
• Samlingsfaktura
• Enkel anskaffning och enkelt underhåll
• Europress toppexpertis finns alltid

tillgänglig

8 år – 3 672,90 SEK

Kostnaden minskar

10 år – 3 385,38 SEK

EKONOMI
• De mest ekonomiska helhetslösningarna
• Tydliga driftskostnader

MODERNA ANORDNINGAR
• Rätt storlek och effekt

på maskinerna på rätt ställe
• Maskinlösningar som uppfyller
kraven enligt föreskrifter och garanterar
en effektiv källsortering
• Maskiner med toppteknologi

Specificerade kostnader
Tid

Kapital

Räntekostnader

Underhåll

6 år

2 702,37 SEK

888,45 SEK

564,54 SEK

8 år

2 026,78 SEK

897,71 SEK

740,38 SEK

10 år

1 619,57 SEK

925,47 SEK

832,92 SEK
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