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LEASING
LEASING FÖR YRKESFOLK

Kortfattat betyder det att du betalar en fast månadskostnad 
i 36 månader på cirka 3 procent av maskinernas värde.  Vill du 
därefter köpa ut maskinerna betalar du ett restvärde på cirka 
5 procent. En låg uppläggningskostnad på 450 kronor tillkom-
mer och lägsta gräns för ett leasingkontrakt är 4500 kronor. 
Priserna är exklusive moms.

För Festools maskiner ingår stöldskyddsförsäkring och ga-
ranti under hela leasingtiden förutsatt att maskinerna regist-
reras på rätt sätt. För övriga fabrikat kan en tilläggsförsäkring 
behöva tas. Prata med oss så klarar vi ut det. 

I övrigt gäller samma service och garantier på maskinerna 
vid leasing som vid vanligt köp. Finansieringen sker i samar-
bete mellan oss och ett fi nansieringsbolag.
 

Nu inför vi en fi nansieringslösning för våra kunder 
oavsett fabrikat. Det ger dig möjligheten att få 
tillgång till moderna och kvalitativa maskiner utan 
att behöva investera stora belopp vid ett och 
samma tillfälle.

Leasa maskinerna 
genom Flinks

Med Festool Business Lease får du en låg fast månadskostnad inklusive reparationer och stöldförsäkring i 36 månader. 
Gäller även laddare och batterier.
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Produkt Ordinarie  Månadskostnad  Restvärde
 pris st. i 36 mån

Skruvdragare T 18+3 Li-Basic 2 111 kr 63 kr 106 kr
Borrhammare BHC 18 Li-Basic 2 865 kr 86 kr 143 kr
Skruvautomat DWC 18-4500 Li-Basic 3 343 kr 100 kr 167 kr
Sticksåg PSC 420 EB Li-Basic 3 069 kr 92 kr 153 kr
Cirkelsåg HKC 55 EB Li-Basic 3 417 kr 103 kr 171 kr
Kap- & gerskena FSK 420 1 382 kr 41 kr 69 kr
4 st batterier BP 18 5.2 Ah-Li Ion AS  3 676 kr 112 kr 184 kr
Batteriladdare SCA 8 803 kr 24 kr 40 kr
Systainerkärra SYS-Roll 100 1 291 kr 39 kr 65 kr
Totalt 21 957 kr 660 kr 1 098 kr
    




