MINILEASE®
år
1, 2, eller 3
DEN MELLEMLANGE LEJELØSNING

D I N L E J E PA R T N E R

MINILEASE®
Kombinerer ejerskabets bekvemmeligheder
med lejeaftalens fordele
ØKONOMISKE FORDELE FOR DIN VIRKSOMHED:

1

Konkurrencedygtige priser

Som Europas førende indkøber af materiel, har vi optimale indkøbsbetingelser i forhold
til vore leverandører. Derfor kan vi tilbyde de bedst mulige priser på omhyggeligt udvalgt
entreprenørmateriel. Ved at outsource din virksomheds køb, finansiering, reparation
og forsikring, kan du også skære ned på jeres produktionsomkostninger. Selvom din
virksomhed har et relativt begrænset forbrug af materiel, vil vore priser alligevel være yderst
konkurrencedygtige.

2

Tydelige lejebetingelser

Din MINILEASE® kontrakt specificerer prisen fra starten af din 1, 2 eller 3 års aftale. Takket være
det faste månedlige fakturabeløb, som aftales ved kontraktens indgåelse, er det nemt for
dig altid at bevare overblikket. Alle betalingerne kendes i forvejen, de er jævnt fordelt over
lejeperioden, og kan budgetteres.

3

Lavere vedligeholdelsesomkostninger

For at sikre at materiellet fungerer optimalt og driftsikkert, behøver du ikke længere have eget
værksted eller betale for håndtering og styring af et reservedelslager. Med en MINILEASE®
kontrakt garanterer LOXAM RENTAL løbende vedligeholdelse af det lejede udstyr. Du kan også
være sikker på, at alt udstyr er i overensstemmelse med de nyeste sikkerhedsregulativer, og at
alle lovpligtige eftersyn gennemføres rettidigt.

4

Uændret investeringskapacitet

Ved at vælge MINILEASE® løsningen, får du frigjort finansielle ressourcer til at prioritere
virksomhedens kerneområder. Denne løsning gør det også nemmere for virksomheden, at
håndtere balancen imellem udgifter og investeringer.

MINILEASE® KORT OG GODT
•
•
•
•
•
•

Nyt materiel, mindre end 2 år gammelt.
Materiellet overholder alle regulativer og eftersyn i hele aftalens løbetid.
Driftsikkert og vedligeholdt materiel.
Tydelige og gennemskuelige lejebetingelser.
Én månedlig faktura på aftalt fast beløb.
En seriøs og ISO 9001 certificeret partner.

Som EUROPAS FØRENDE
har vi lang erfaring og stort
knowhow

De professionelles
valg
Peter Mathiesen,
Økonomichef

materiel i hele
kontraktens løbetid
Slut med at bruge tid på
forhandlinger med leverandører
til hver opgave. Slut med at bruge tid på at hente og
tilbagelevere materiel.

Omhyggeligt
udvalgt
entreprenørmateriel
For at sikre optimal kvalitet
udvælger vi alt materiel med
største omhu. Vi garanterer, at
alt vores materiel har en høj
ydeevne og er mindre end 2 år gammelt. Vi vælger kun
produkter fra de bedste producenter, med den højeste
sikkerhed og den nyeste teknologi.

”Hvorfor binde store investeringer
i materiel, vedligeholdelse og logistik,
når det er bedre for virksomheden at
investere i andre områder? Ved at leje udstyr
fra LOXAM RENTAL får jeg adgang til en
omfattende flåde af materiel, som altid er
tilgængeligt og klar til brug. Dette betyder, at
jeg kan optimere firmaets investeringskapacitet.”

Karsten Sandbæk,
Byggeleder
”At kunne give mine folk moderne
udstyr uden, at skulle bekymre
mig om vedligeholdelse er en stor
fordel og en kæmpe tidsbesparelse! Jeg kan
bruge mine kræfter på at organisere og
planlægge opgaverne og støtte mine folk. En
hurtig opringning, og LOXAM RENTAL er på
pletten.”

Viktor Smith,
Maskiningeniør
”Produktivitet, profitabilitet og
omkostningskontrol - store fordele,
når man skal styre en arbejdsplads
og sikre resultater. Med en MINILEASE aftale
fra LOXAM RENTAL kommer der ingen
overraskelser. Jeg ved fra dag ét hvor meget
materielposten i budgettet kommer til at
udgøre.”

Karen Holst,
Administrerende Direktør
”Ved at lease materiel fra LOXAM
RENTAL undgår jeg alle de problemer, der kan opstå i forbindelse med
overholdelse af de løbende lovmæssige
ændringer. Jeg kan være sikker på, at
materiellet altid er i overensstemmelse med
de nyeste sikkerheds-standarder.”

Vedligeholdelse
inkluderet - din
garanti for sikkerhed
Du er fri for bekymringer om
regelmæssige vedligeholdelsesprocedurer såsom olieskift,
udskiftning af slidte dele og lovpligtige inspektioner. Den
eneste opgave bliver den daglige pleje såsom rengøring,
tjek af dæktryk og væsker samt opfyldning af olie og
brændstof. Skulle der opstå et problem med udstyret,
udskifter vi det straks.

Niels Thomsen,
Indkøbschef
“Med en MINILEASE kontrakt er
jeg nu fri for at gennemføre særskilte forhandlinger for den enkelte
arbejdsplads. Understøttet af min LOXAM
RENTAL kontakt analyserer jeg løbende vore
kortsigtede lejeaftalers frekvens og løbetid.
Det blev hurtigt klart for mig, at MINILEASE
tilbyder en økonomisk fordelagtig løsning selv
for kortere lejeperioder.”

LOXAM RENTAL:
EUROPA'S BEDSTE LEJELØSNINGER
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ET OMFATTENDE SORTIMENT AF ENTREPRENØRMATERIEL
TIL BYGGEBRANCHEN, INDUSTRI, INSTITUTIONER, LOKALE
MYNDIGHEDER OG EVENTS

Læssemaskiner, gravemaskiner, dumpere, kompressorer, pumpemateriel,
affugtere, stavvibratorer, håndværktøj, traktorer, flishuggere, brændekløvere,
jordbor, saxlifte, søjlelifte, knækarmslifte, bomlifte, trailerlifte og lastbillifte,
moduler til kontor og containere…

www.loxam.dk
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