Martom AS kan i samarbeid med Butikkfinans, tilby inntil 100 % finansiering for
virksomheter med organisasjonsnummer.
Slik gjør du:
Beregn samlet installasjonspris med Martom AS sine varer, og dine
installasjonskostnader. Send dette til post@martom.no, og vi lager komplett
leasingsforslag til deg. Enklere kan det ikke bli. Alle dine informasjoner til oss blir
behandlet strengt konfidensielt.
Leaser du våre solcellesystemer eller LED-produkter, får du i utgangspunktet stor gevinst
i form av produsert gratis energi (solceller), eller 50% redusert energiforbruk (LEDbelysning). Penger du frigjør slik kan du bruke til å betale store deler av dine
leasingskostnader.
Leasing har en rekke fordeler, og er et meget godt alternativ til andre
finansieringsformer.
Leasing av våre produkter er enklere enn du tror! Les mer om alle fordeler under!
Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til deg med
alle brukerrettigheter og status som leietaker.
Du leier for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom (normalt 3-5 år).
Det er bruksretten, og ikke eiendomsretten som skaper grunnlaget for lønnsomhet til din
bedrift.
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Inntil 100% finansiering
Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål
Raskere skattemessig utgiftsføring av investeringen
De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede
avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i
leieperioden
Enkel budsjettering og regnskapsføring da leien utgiftsføres i sin helhet
Bedre forholdstall i balansen da leasingobjektene vanligvis ikke aktiveres i
regnskapet
Vanligvis tas kun sikkerhet i utstyret. Leasing binder ikke bedriftens øvrige
pantesikkerheter
Bedre likviditet. Kostnadene fordeles over den tiden utstyret benyttes og skaper
inntjening
Fleksibel finansieringsform. Leiene kan tilpasses inntektene, eksempelvis ved
sesongsvingninger
Nedskrivning av utstyret i takt med utstyrets verdiforringelse
Finansiell spredning
Ingen forskuttering av merverdiavgift på anskaffelsestidspunktet
Full bruksrett til utstyret. Det er bruksretten og ikke eiendomsretten som skaper
grunnlag for inntekter og overskudd

For mer informasjon, kontakt:

Vidar Jensen
Avd Sandefjord

din leasingpartner
Butikkfinans AS
Dybdahls veg 3, N-7051 Trondheim
Fax: (+47) 40 00 11 93

Mobile : (+47) 95 22 50 52
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