Företagshyra/-leasing

Spabad

Företagshyra
Ta hand om dig själv, din personal och dina kunder. Vare sig man har ett stillasittande arbete eller ett kroppsarbete så är kombinationen varmt vatten och
massage välgörande både för kropp och själ. Nu erbjuder Folkpool dig som
företagare att hyra eller leasa ett spabad till en fast månadskostnad och med
valfritt servicepaket.
Att hyra är en form av långtidsfinansiering där ni fördelar kostnaden över tiden.
Vi äger och ni använder spabadet. Oavsett om du har ett mindre företag med ett
begränsat kapital eller ett större företag och vill göra en investering, utan att ta från
företagets kassa, är hyra både en smidig och trygg lösning.
Varför hyra?
•
•
•
•
•
•

Belastar inte ert kreditutrymme hos er bank.
Ni behåller er likviditet och binder inte kapital i spabadet.
Inget restvärde eller krav på köp efter avslutad hyresperiod.
Möjlighet att uppgradera till nytt spabad efter avslutad hyresperiod.
Vid hyra gäller förlängd garanti under hela hyresperioden.
Välj själv nivå på önskat servicepaket.

Exempel på månadskostnad Alla priser är exklusive moms.
Belopp 		

Löptid 36 mån		

Löptid 48 mån			

50 000 kr

1 559 kr/mån		

1 204 kr/mån

100 000 kr

3 118 kr/mån		

2 407 kr/mån		

150 000 kr

4 677 kr/mån		

3 611 kr/mån		

200 000 kr

6 236 kr/mån		

4 814 kr/mån		

250 000 kr

7 795 kr/mån		

6 018 kr/mån				

Exakt månadskostnad beroende på valt spabad och servicepaket offereras i butik.
Installationspaket och servicepaket tillkommer och fördelas på månadskostnad.

Välj till servicepaket vid företagshyra
Folkpool erbjuder tre olika nivåer på servicepaket. Se separat blad för priser.
Servicepaket Silver
Hämtas i butik.

Servicepaket Guld
Samma som i servicepaket Silver, samt:

1.
2.
3.
4.
5.

1. Leverans av kemi och filter till
adress (inom viss radie) 2ggr/år.
2. Kontroll av vattenkvalitet på plats
2 ggr/år.
3. Allmän genomgång av badet 1gg/år.

Kemi för hyres- leasingperioden.
Spavårdsartiklar
Nya filter varje år under perioden.
Ny ozonator/UV-C när behov uppstår.
Fyra fria vattenprov i butiken per år.

Företagsleasing
Leasing är en form av långtidshyra där ni fördelar kostnaden över tiden. Vi äger
och ni använder spabadet. När avtalsperioden är slut köper ni loss spabadet till
avtalat restvärde.
Varför Leasing?
•
•
•
•
•
•

Belastar inte ert kreditutrymme hos er bank.
Ni behåller er likviditet och binder inte kapital i spabadet.
Efter leasingperioden och betalt restvärde äger ni spabadet.
Lågt restvärde, endast 10%.
Låg finansieringskostnad.
Vid företagsleasing gäller upp till 1 års garanti.

Exempel på månadskostnad
Alla priser är exklusive moms.
Belopp 		

Löptid 36 mån

Löptid 48 mån			

50 000 kr

1 433 kr/mån		

1 112 kr/mån		

100 000 kr

2 856 kr/mån		

2 223 kr/mån		

150 000 kr

4 298 kr/mån		

3 335 kr/mån		

200 000 kr

5 730 kr/mån		

4 446 kr/mån			

250 000 kr

7 163 kr/mån		

5 558 kr/mån			

Exakt kostnad beroende valt spabad offereras i butik.
Installationspaket kan väljas till och fördelas på månadskostnad.

Servicepaket Platinum
Samma som i servicepaket Guld, samt:
1. Utökad kontroll av vattenkvalité på plats 12ggr/år.
2. Rengöring/utbyte av filter på plats 12ggr/år.
3. Allmän genomgång av badet 2ggr/år.

Så här gör ni:

1

2

3

Välj produkt.

Välj hyra eller
leasing och avtalstid.

Svea Ekonomi gör
en kreditbedömning.

Klart!
Ni signerar avtalet
och därefter levereras
produkten.

Övriga villkor
Leasing-hyrestagaren ska ha ett försäkringsskydd för spabadet.
Leasing-hyrestagaren ansvarar för att underhåll och skötsel utförs enligt villkor i
folder Skötselguide spabad hyra/leasing.

Vi reserverar oss för tryckfel.

Folkpool 2019-04

För spabad med högre badbelastning och/eller kommersiellt bruk så gäller
särskilda villkor och regler. Kontakta er återförsäljare för mer information.

