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Metos-rahoitus  
Leasing ja huoltoleasing

Metos-rahoitus on

n Nopea

n Joustava

n Edullinen

n Turvallinen



Metos-rahoitus

Leasing rahoitusmuotona
Metos-rahoitus …
On vaivaton. Metos-rahoituksessa voit sisällyttää 

kuukausivuokraan myös käyttämäsi palvelut aina rahdista 

asennukseen ja huoltoon. Metos huolehtii puolestasi 

tarvittavan paperisodan. Saat meiltä rahoituspäätöksen 

tarvittaessa saman päivän kuluessa.

Jättää pelivaraa. Leasing ei vaadi reaalivakuuksia eikä 

sido yrityksen käteisvaroja ja jättää siten enemmän 

mahdollisuuksia tuleviin hankintoihin. 

On joustava. Leasing saattaa antaa mahdollisuuden 

tehdä kiireellisiä hankintoja nopeasti ja joustavasti 

silloinkin kun yrityksen investointibudjetti on kulutettu 

loppuun. Myöhemmin suoritettavat hankinnat, kuten 

lisätarvikkeiden ostot, voidaan tehdä joustavasti lisäämällä 

nämä sopimukseen.

On edullinen. Leasingrahoitus on hinnaltaan kilpailukykyi-

nen rahoitusmuoto, jolla myös verotuksellisia etuja. Asia-

kasyritys voi vähentää tuloslaskelmassaan täysimääräisinä 

kaikki vuoden aikana maksamansa leasingvuokrat. 

On turvallinen. Huoltoleasing tarjoaa ainutlaatuisen turvan 

koko sopimuskauden ajan. Kiinteä kuukausivuokra kattaa 

myös kaikki huollot, joten voit suunnitella ja budjetoida 

toimintasi entistä tarkemmin.  

Optimoi yrityksesi tunnusluvut. Raha kannattaa 

sijoittaa sinne missä se tuottaa parhaiten. Leasingrahoitus 

parantaa sijoitetun pääoman tuottoa verrattuna vastaaviin 

pankkilainalla tehtyihin hankintoihin. Leasingvaihtoehto 

toimii samaan tapaan myös yrityksen omavaraisuus- ja 

velkaantumisastetunnuslukujen kohdalla.

Metos tarjoaa käyttöösi markkinoiden monipuolisimman 

palvelupaketin. Ammattitaitoinen suunnittelu, myynti, 

asennus, huolto ja käytönopastus. Kaikki sinun käytettä-

vissäsi. Mikäli haluat lisätietoja, niin ota yhteys paikalliseen 

Metos-myyjääsi.

Leasing on joustava ja edullinen rahoitusmuoto, jolla 

voidaan rahoittaa sekä projekteja että yksittäisiä laitteita. 

Leasing sopii niin yksityisille yrityksille kuin julkisten 

hankintojenkin rahoittamiseen.   

Leasingrahoituksessa on aina kolme osapuolta: asiakas, 

myyjä ja rahoitusyhtiö. Myyjä toimittaa laitteet asiakkaalle, 

joka allekirjoittaa rahoitusyhtiön kanssa leasingvuokraso-

pimuksen.

Metos-rahoituksessa asiakas maksaa kiinteää kuukausi-

vuokraa, jolla hän saa käyttöoikeuden laitteisiin. Sopimus-

aika voi olla 24, 36, 48 tai 60 kuukautta. Sopimus kauden 

umpeuduttua asiakas voi lunastaa laitteet itselleen mak-

samalla niiden jäännösarvon.

Huoltoleasingillä  
käyttökustannukset hallintaan

Huoltoleasingin periaatteena on se, että asiakas saa 

sovittuun kuukausivuokraan paitsi laitteiden käyttöoikeuden 

niin myös niiden huollot. 

Huoltoleasingin kuukausivuokrat lasketaan asiakkaan 

antaman käyttöasteen perusteella ja samalla laaditaan 

myös mahdollinen ennakkohuoltosuunnitelma. 

Kaikki ennakkohuollot sekä mahdollisesta vikaantumisesta 

aiheutuneet korjaukset tehdään sopimuskauden ajan 

ilman erillistä veloitusta. Näin sekä investoinnit että 

käyttökustannukset ovat asiakkaan helposti hallittavissa 

– kiinteä kuukausivuokra kattaa molemmat.

Säännöllisillä ennakkohuolloilla voidaan varmistaa keittiön 

keskeytymätön toiminta. Keittiön toimintaa tehostaa myös 

se, että huoltotyö voidaan ajoittaa asiakkaalle sopivimpaan 

ajankohtaan. Säännöllisesti huollettu ja tarkastettu laite 

on turvallinen käyttää eikä kuluta tarpeettomasti vettä ja 

energiaa. 

Huoltotunnuksen avulla laite 
voidaan tunnistaa tarkasti ja mah-
dollistaa laitteen huoltohistorian 
ylläpidon. Täsmällinen tieto auttaa 
käyttökustannusten hallinnassa ja 
hankintojen suunnittelussa.

A 193571

A193571
HUOLTOTUNNUS
p. 020 300 300



laskun m
aksu

hankintaneuvottelut

laitteiden toimitus

lasku

Rahoitus-
yhtiö

Myyjä Asiakas

vu
ok

ra
so

pi
m

us

le
as

in
ge

rie
n 

m
ak

su



Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Vaihde

Puh. 0204 3913 Fax 0204 39 4360

metos.finland@metos.com 

www.metos.com


