
LEASING  
– ett bra alternativ  
när du köper varor  
till vårdcentralen

Vi erbjuder  
en enkel och   

kostnads- 
effektiv 

leasing-plan!

Leasing är ett väldigt bra alternativ när du gör större 
inköp av produkter samtidigt när ni t ex startar en ny 
vårdcentral, renoverar eller förnyar på annat sätt.

När ni leasar produkter så får du en låg månads kostnad under en 
tid som du bestämmer (12–60 mån). Vanligast är att teckna en 
leasing på 36 månader.

Leasing gör att det kapital du har för driften inte urholkas  
vid stora inköp utan kan användas dagligen till vårdcentralens 
verksamhet.

Kontakta oss gärna på: 
031-47 58 00 eller info@curemednordic.se

1.  Du bestämmer vilka varor du behöver. Det skall vara sådant 
som du använder under flera år som t ex britsar, derma-
toskop, sugar, medicinkylskåp, auto klaver, olika diagnos-
tiska instrument mm. 

2.  Du kontaktar oss på CureMed Nordic AB och sänder oss en 
lista på de produkter du behöver till din verksamhet. Vi kan 
i samband med detta även ge rådgivning så att din lista blir 
så kostnadseffektiv som möjligt. Vi kan i en leverans levere-
ra allt det du behöver på samma gång oberoende  
av tillverkare. 

3.  Du får en formell offert av oss på vad alltihop kostar  
tillsammans uppdelat per produkt. 

4.  I offerten anger vi också ett leasingförslag där du ser  
exakt vad kostnaden blir exkl. moms per månad. 

Så här går det till:

Prisexempel: Leasingavtal  
36 månader (exkl. moms) 
Baserat på restvärde 10 %

Om leveransen av varor är t ex  
50 000 kr blir leasing-kostnaden 1 412 kr/mån.

Om leveransen av varor är t ex 100 000 kr  
blir leasing-kostnaden 2 823 kr/mån   

Om leveransen av varor är t ex 200 000 kr blir  
leasing-kostnaden 5 646 kr /mån

Leasing är mycket vanligt och de flesta företag i Sverige  
använder den finansieringsformen för att inte binda kapital 
utan fördela ut investeringar på flera år. På det sättet  
använda man de pengar man har till daglig drift och inte  
låser pengar i varor som är av sedda att användas länge. 

Vill ni ha  
ett kostnadsförslag! 
Sänd oss en lista på varor ni 

är behov av, så återkommer  

vi med en offert på vad det 
blir för leasingkostnad.
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