Vi som arbetar med finansiering, i samarbete med Saleby Bulk & Tank AB.
Kontakta oss för att hitta bästa lösningen för dig.
SÄLJARE

Anders Lorentzon

073-393 46 37

anders.lorentzon@dnb.se

INNESÄLJARE
Du når oss på telefon 08-473 44 90 eller via e-post kreditforetag@dnb.se
DNB Finans, 105 88 Stockholm

MASKINFINANSIERING
finansiering via DNB Finans

DNB.SE

DNB – stor i Norden,
störst i Norge, växer i Sverige

FINANSIERINGSFORMER OCH UPPLÄGG
Vilken finansieringsform du väljer och hur själva finansieringsupplägget ser ut kan vara ett
lika viktigt beslut som själva maskinvalet. Vi vill hjälpa dig att utforma detta utifrån dina
förutsättningar.

NÅGRA FRÅGOR DU BÖR STÄLLA DIG:
DNB Finans ingår i DNB-koncernen, som är
ledande i Norden inom bank, finans och
försäkring. Vi
Vi erbjuder
erbjuder det
det mesta
mesta som
som efter
efterfrågas på den svenska marknaden inom
inom leasing,
leasing,
avbetalning och hyra.
hyra.

Vår ambition är att bli en partner för dig nu
och i framtiden.

▪ Är investeringen lönsam?
▪ Avbetalning eller leasing?

DNB Finans är representerade i hela landet
med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Sundsvall.

▪ Hur lång avtalstid ska jag välja?

Vårt första råd till dig är att kontakta oss för
ett finansieringsförslag anpassat efter just
dina förutsättningar.

Detta är några exempel du bör ta hänsyn till:

Välkommen att kontakta oss!

Avbetalning är den kanske vanligaste finansieringsformen i branschen.

▪ Hur mycket av mina besparingar ska läggas kontant?
▪ Är det tungt på vintern, ska jag redan från början lägga någon månad amorteringsfri?

DNB satsar nu på att snabbt bli en ledande
finanskoncernerna
i Sverige.
Vii har
finanskoncern
i Sverige.
Vi har
DNBi DNB
Finans
Finans
samlat
personer
med
lång
erfarenhet
samlat personer med lång erfarenhet
och
och kunskap.
Detta
förkunna
att kunna
gebästa
dig bästa
kunskap.
Detta
för att
ge dig
tänkbara service
service och
och råd.
råd.

AVBETALNING

Vår ambition är att bli en partner för dig nu
och i framtiden.

Avbetalning innebär att:
• Ditt företag äger bilen

DNB Finans är representerade i hela landet

• Du gör bokföringsmässiga avskrivningar

med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö

• Normalt 20% i kontantinsats

och Sundsvall.

• Avtalstid normalt upp till 7 år
• Kan lösas under avtalstiden

Vårt första råd till dig är att kontakta oss för

• Momsfinansiering upp till 3 månader

ett finansieringsförslag anpassat efter just
dina förutsättningar.

LEASING

Välkommen att kontakta oss!

Leasing blir allt vanligare som finansieringsform.
Vid finansiering av större pic-uper och lastbilar är hela momsen avdragsgill och för personbilar och
mindre pickuper får halva momsen dras av om du väljer leasing.
Leasing innebär att:
• Ditt företag leasar maskinen av oss
• Leasingkostnaden dras av i din resultaträkning
• Avtalstid normalt upp till 7 år
• Vanligtvis 20% i kontantinsats
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