Fordonsfinansiering
Vill ditt företag investera i ett fordon? Då kan du enkelt
och bekvämt låta Nordic Finance hjälpa dig.
Grundprinciperna
Hyra är en form av finansiering som kan användas för alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden. Det används framför allt för objekt där utveckling går snabbt framåt som för till exempel IT. I praktiken kan nästan alla former av objekt som är lös egendom hyras. Nordic Finance står som formell ägare
av objektet och hyr sedan ut det till dig.

Så här går det till
1

Du bestämmer dig för vilket fordon ditt företag vill investera i. Du förhandlar och avtalar själv med
leverantören om fordonet samt vilka leveransvillkor som ska gälla. När det är klart köper Nordic
Finance objektet av leverantören och du får det levererat.

2

Normalt behövs inte någon annan säkerhet för finansieringen än fordonet. Vid privat finansiering
krävs minst 20 procent kontantinsats och normal avbetalningsperiod är mellan fem och tio år.

3

Nordic Finance sköter administrationen kring registrering av ditt fordon när avtalet startar. Vi håller
en löpande dialog med dig som kund och med leverantören så att status på fordonet registreras
efter önskemål.

Fördelarna för ditt företag
Att använda Nordic Finance för din fordonsfinansiering innebär att du har full frihet att välja fordon. Vi är
oberoende och samarbetar med både stora och små återförsäljare av fordon över hela landet.
Fordonsfinansiering är en bra modell för dig som vet att du vill äga objektet efter avtals-perioden och
kanske inte kan ta del av de skattemässiga fördelar som till exempel leasing medför.

Kontakt
Vi på Nordic Finance har gedigen erfarenhet och kan hitta den lösning som passar ditt företag. Kontakta
gärna oss om du har frågor eller vill att vi ska ta fram ett förslag till din nästa investering.
Du når oss på telefon 08 - 588 180 00 och e-post kontakt@nordicfinance.com
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