MINILEASE®
DEN MELLOMLANGE LEIELØSNINGEN

1, 2 eller

3

år

DIN LEIEPARTNER

Kombinerer eierskapets bekvemmeligheter
med leieavtalens fordeler
ØKONOMISKE FORDELER FOR DIN VIRKSOMHET:
1

Konkurransedyktige priser

Som Europas ledende innkjøper av materiell, har vi optimale innkjøpsbetingelser fra våre
leverandører. Derfor kan vi tilby de beste prisene på omhyggelig utvalgt materiell,
maskiner og utstyr. Ved å outsource din virksomhets innkjøp, finansiering, reparasjon og
forsikring, kan du også kutte ned på din virksomhets kostnader. Selv om din virksomhet
har et relativt begrenset forbruk av materiell, vil våre priser likevel være svært
konkurransedyktige.

2

Tydelige leiebetingelser

Din MINILEASE®-kontrakt spesifiserer prisen fra starten av din 1, 2 eller 3-årsavtale. Takket
være det faste månedlige fakturabeløpet som avtales ved kontraktens inngåelse, er det
enkelt for deg å alltid ha oversikten. Alle betalinger er kjente på forhånd, de er jevnt
fordelt over leieperioden og de kan budsjetteres.

3

Lavere vedlikeholdskostnader

For å sikre at materiellet fungerer optimalt og driftssikkert, behøver du ikke lenger
betale for eksterne vedlikeholdskostnader eller håndtering og styring av reservedeler.
Med en MINILEASE®-kontrakt garanterer LOXAM RENTAL løpende vedlikehold av det
leide utstyret. Du kan også være sikker på at alt utstyr er i overensstemmelse med de
nyeste sikkerhetsforskrifter og at alle lovpålagte kontroller gjennomføres i rett tid.

4

Uendret investeringskapasitet

Ved å velge MINILEASE®-løsningen, får du frigjort ressurser til å prioritere din virksomhets
kjerneområder. Denne løsningen gjør det også enklere for din virksomhet å håndtere
balansen mellom utgifter og investeringer.

MINILEASE® KORT OG GODT
•
•
•
•
•

Nytt materiell, mindre enn 2 år gammelt.
Materiellet overholder alle forskrifter og kontroller i avtalens løpetid.
Driftssikkert og vedlikeholdt materiell.
Klare og tydelige leiebetingelser.
En månedlig faktura på et avtalt fast beløp.

Som EUROPAS LEDENDE
har vi lang erfaring og stor
knowhow

De profesjonelles
valg
Tilbakemelding fra kunder i
Europa om MINILEASE®

Materiell i hele
kontraktens løpetid
Nå er det slutt på å bruke
tid på forhandlinger med
leverandører til hver eneste oppgave, og det er slutt
på å bruke tid på å hente og returnere materiell.

Omhyggelig
utvalgt
materiell
For å sikre optimal kvalitet,
velger vi alt materiell med
største omhu. Vi garanterer at
alt vårt materiell har en høy
yteevne og er mindre enn 2 år gammelt. Vi velger kun
produkter fra de beste produsentene, med best
sikkerhet og med den nyeste teknologien.

Vedlikehold er
inkludert – din
garanti for sikkerhet
Du slipper bekymringer om
regelmessige vedlikeholdsprosedyrer
som
oljeskift,
utskifting av slitte deler og lovpålagte kontroller. Den
eneste oppgaven du må gjøre er det normale daglige
vedlikehold som rengjøring, sjekk av dekktrykk, og
væsker til å etterfylle olje og drivstoff, samt eventuell
smøring av noen maskintyper. Skulle det likevel oppstå
et problem med utstyret, skifter vi det ut.

•

Ved å leie utstyr fra LOXAM få
jeg adgang til en omfattende
flåte av materiell som alltid er
tilgjengelig og klar til bruk.

•

Å gi mine medarbeidere
moderne utstyr uten å måtte
bekymre meg for vedlikehold,
er en stor fordel og gir enorm
tidsbesparelse. Jeg kan bruke
min tid på å planlegge
arbeidsoppgaver og å støtte
mine
medarbeidere.

•

Produktivitet, kostnadskontroll
og
overskudd
–
med
MINILEASE®
fra
LOXAM
kommer
det
ingen
overraskende regninger. Jeg
vet fra dag en hva kostnaden
for
maskiner
vil
være.

•

Ved å lease materiell fra
LOXAM,
unngår
jeg
problemer som kan oppstå i
forbindelse med endringer i
forskrifter og kontroller. Jeg er
trygg på at alt materiell er i
overensstemmelse
med
gjeldende regelverk.

LOXAM RENTAL:
EUROPAS BESTE LEIELØSNINGER
ET OMFATTENDE SORTIMENT AV MASKINER OG UTSTYR
TIL BYGGEBRANSJEN, INDUSTRI, INSTITUSJONER, LOKALE
MYNDIGHETER OG EVENTS

sakselifter, søylelifter, knekkarmslifter, bomlifter, tilhengermonterte lifter, billifter,
letthus, badmobiler, gravemaskiner, teleskoptrucker, lastere, dumpere,
kompressorer, pumpemateriell, avfuktere, stavvibratorer, håndverktøy,
fliskuttere, vedkløyvere, jordbor, containere og mye mer…

www.loxamrental.no
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