
Att hyra är fördelaktigt när man vill åt nyttjandet eller funktionen 
men inte vill äga utrustningen. Fråga din leverantör efter konkreta 
finansieringsförslag. Du få en skräddarsydd finansieringslösning 
anpassad efter dina specifika behov.

Vad är hyra?
Wasa Kredit  köper utrustningen av  leverantören och hyr sedan ut utrustningen till 
företagaren. Med ett hyresavtal får du som företagare möjlighet att byta eller 
 komplettera utrustningen under pågående hyrestid. Ju längre tid avtalet löper 
desto större utrymme finns det för uppgradering.

Efter hyrestidens slut kan företaget välja mellan att förlänga avtalet och hyra vidare 
eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören.

Vad kan man hyra? 
Du kan hyra lös egendom som exempelvis kontors utrustning. Med lös egendom 
menas objekt som inte ingår i en fastighet eller är en del av annan utrustning. Kaffe
maskiner, datorer och kopieringsmaskiner är vanliga hyresobjekt.

Hyra till företag
Hyra passar företag som vill få möjlighet att fördela kostnaden över tid för att sam
tidigt skapa en grund för framtida investeringar. Du behöver inte binda eget kapital, 
använda bankmässiga säkerheter eller låsa ert kreditutrymme.

Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att 
 budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen 
eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är 
skatte mässigt avdragsgill då den dras som en driftkostnad i bokföringen. Avtals
tiden är vanligen mellan 24 och 60 månader. 

Finansiera ditt köp 
genom hyra.

Fördelar för dig som kund

• Hyran är lätt att budgetera och 
kan anpassas till intäkterna.

• Hela hyran är avdragsgill, det vill 
säga dras som en driftkostnad, 
vilket innebär minskad skatt.

• Du behåller likviditeten och 
 binder inte kapital.

• Du fördelar kostnaden över tiden.

• Du kan finansiera upp till 100 
 procent av kostnaden av ett 
objekt.

Snabbt
Du kan få offerter och förslag på 
 finansiering direkt via din leverantör.

Enkelt
Vi har enkla rutiner, din leverantör har 
en kontakt, ett klartecken och ni får er 
utrustning levererad.

Personligt
Er leverantör får alltid aktivt stöd från 
sin kontaktperson och service från vår 
supportavdelning.
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