Rahoitus
Konseptoidut rahoitusratkaisut

Europressin konseptoidut rahoitusratkaisut
tarjoavat asiakkaillemme huolettomia vaihtoehtoja
jätehuoltolaitteiden hankintaan. Asiakas voi keskittää voimavaransa ydinliiketoimintaansa, kun me
huolehdimme laitteista, toimivuudesta ja hallinnosta.

Vuokraus
Helppo vaihtoehto ostolle
Vuokrasopimus on kolmen kauppa.
Laitetoimittaja ja rahoitusyhtiö
yhteistyössä mahdollistavat asiakkaalle
huolettoman ratkaisun jätehuoltoon.
RAHOITUSYHTIÖ

Vuokraaminen on vaivaton tapa hankkia
jätehuoltolaitteita. Vuokraerä on helppo budjetoida eikä hankinta sido yrityksen pääomaa. Asiakas
maksaa vain käytöstä vuokrakauden aikana, minkä
jälkeen laite palautuu myyjälle. Vuokrat voidaan
vähentää verotuksessa täysimääräisesti kuluista.
Tarpeiden muuttuessa kesken vuokrakauden on
laiteratkaisuja mahdollista muokata.

Vuokrasopimuksen vaiheet

Vuokrasopimukseen voidaan liittää myös
huolto- tai muita palveluita. Esimerkiksi

• Europress toimittaa laitteet asiakkaalle ja

Huolto-leasingissa sopimukseen sisältyy laitteen
lisäksi määräaikaishuollot, kun taas Full-leasingissa
määräaikaishuoltojen ohella myös mahdolliset
korjaustyöt.

• Asiakas ja Europress valitsevat yhdessä

kohteeseen sopivat laitteet.
• Europress toimittaa rahoitusyhtiöön

tarvittavat tiedot sopimusasiakirjoja varten.

huolehtii niiden huollosta.
• Rahoitusyhtiö laskuttaa vuokran sovitusti.

Holding One
Palvelukonsepti laitekannan
hankintaan ja hallintaan
Konseptin laajuus ja sisältö ovat
täysin räätälöitävissä asiakkaan
toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Holding One on Europress Group Oy:n kehittämä, jätehuoltoalan uniikki palvelukonsepti. Sen
avulla asiakas saavuttaa omissa jätehuoltoratkaisuissaan lisää tehokuutta ja voi keskittyä omaan
ydinliiketoimintaansa.
Holding One vapauttaa henkilöstöresursseja ja
laitteisiin sitoutuvaa pääomaa asiakkaan oman
liiketoiminnan kehittämiseen. Lisätavoitteena on
tuottaa operatiivista ja taloudellista hyötyä sekä
parantaa työturvallisuutta.

Palvelukonseptin edut:
HELPPOHOITOISUUS

Holding One - palvelukonseptin
rahoitusvaihtoehdot ja erot
HO peruskartoitus

• Europress asiantuntijat

asiakkaan valtuuksella
Hankkeeseen
liittyvä kulut

• Maksetaan kerralla
• Maksetaan erissä

Koontilaskutus

• Kyllä

Kirjanpito

• Poistot taseesta
• Kuluja tuloslaskelmassa

Huoltosopimus

• Räätälöity kokonais-

valtainen huoltokonsepti
HO palvelun ylläpito

• Europress

Laitteistojen päivitykset

• Europress / Asiakas

Laitteiden vaihdot

• Kyllä

Osto

Vuokra

Molemmat

Kuukausittainen kustannusvertailu
Osto

Vuokraus (sis.ylläpidon)

6 vuotta - 449€

295€

• Laiterekisteri ja hallinnointi

helppohoitoista ja ajantasalla
• Koontilasku
• Vaivaton hankinta ja ylläpito
• Europressin huippuasiantuntemus
jatkuvasti käytössä

8 vuotta - 396 €

Kustannus alenee

10 vuotta - 365 €

TALOUDELLISUUS
• Taloudellisimmat kokonaisratkaisut
• Selkeät käyttökustannukset

LAITEKANTA AJAN TASALLA
• Oikean kokoiset ja tehoiset

laitteet oikeissa paikoissa
• Määräysten mukaisen ja tehokkaan
lajittelun takaavat laiteratkaisut
• Laitekanta teknologian kärjessä

Kustannukset eriteltynä
Aika

Pääoma

Korkokulut

Huolto

6 vuotta

292€

96€

61€

8 vuotta

219€

97€

80€

10 vuotta

175€

100€

90€
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