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IT-leasing
- Järkevämpi tapa hankkia IT-laiteet yritykselle -

Mitä IT-leasing tarkoittaa
• IT-laitteet, ohjelmistot ja tukipalvelu vuokrataan rahoitusyhtiöltä ennalta sovitun mittaiseksi
sopimuskaudeksi (yleensä 24 - 48 kk).

• Yritys maksaa sopimuskauden ajan kiinteää kuukausivuokraa. Vuokran suuruus määräytyy valittujen
laitteiden, ohjelmistojen ja palvelutason mukaan. Laitteet on aina vakuutettu esimerkiksi
tapaturmaisen rikkoutumisen, tai varkaustapauksen varalle ja vakuutuksen hinta sisältyy
kuukausivuokraan. Vakuutuksen omavastuu on vain 200 €.
• Sopimukseen voi sisältyä myös paikan päällä tapahtuva on-site-huoltopalvelu, jolloin
mahdollisessa vikatilanteessa teknikko tulee nopeasti (yleensä 1-2 arkipäivää) paikan päälle
korjaamaan laitteet, eikä työnteko keskeydy laitteen huoltoon lähettämisen takia. Sopimukseen
kuuluu myös maksuton on-line tuki, joka on saatavilla koko sopimuskauden ajan osoitteessa
kannettavatietokone.fi. On-line tuesta saa helposti ja nopeasti apua pienempiin ongelmiin.

• Laitteet voidaan toimittaa asiakkaalle myös avaimet käteen –asennettuna, eli kaikki on valmiiksi
asennettu ja päivitetty. Näin laitteet voidaan ottaa heti tuottavaan käyttöön.
• Kun sopimus päättyy laitteet voi aina lunastaa edullisesti omaksi. Muut IT-leasingia tarjoavat
yritykset yleensä edellyttävät laitteiden palauttamista sopimusajan päätyttyä!

• Kun sopimus on päättynyt, asiakas voi halutessaan tehdä uuden sopimuksen. Näin käytössä on aina
uusimmat ja tuottavimmat laitteet.

Mitä etuja leasingista on asiakkaalle
• Leasingin kuukausierät kirjataan yrityksen kirjanpitoon vuokrana, eli ne ovat täysimääräisenä
poistettavissa verotuksessa. Suoralla kaupalla ostettaessa poisto-oikeus on vain 25 % vuosittain.

• IT-kulut ovat täysin ennustettavissa, koska leasingrahoituksen kuukausierät pysyvät samana koko
sopimuskauden ajan. Myöskään korkotason vaihtelu ei vaikuta kuukausivuokraan. Tämä helpottaa
budjetointia ja kassavirran suunnittelua.
• Leasing on taseen ulkopuolista rahoitusta. Ostamisen sijasta leasingin valitseminen vaikuttaa
positiivisesti yrityksen tunnuslukuihin; pääoman tuotto nousee, velkaantumisaste ei kasva ja vakuudet
ovat käytettävissä muualla. Leasing parantaa yrityksen maksuvalmiutta, eikä heikennä vakavaraisuutta.
Esimerkiksi pienen yrityksen ei näin ollen tarvitse sitoa yrityksen käyttöpääomaa IT-laitteisiin.
• Asiakkaalla on aina ajan tasalla olevat laitteet käytössä. Tämä tehostaa työntekoa ja parantaa
tuottavuutta. Uusien laitteiden toimintavarmuus ja tietoturva ovat myös yleensä huomattavasti
ikääntyneitä laitteita paremmalla tasolla.
• Leasing-sopimukseen voidaan sisällyttää myös on-site-huoltopalvelu, jolloin mahdollisessa
vikatilanteessa vältytään työnteon pitkäaikaisesta keskeytymisestä aiheutuvilta kustannuksilta.
Pienempiin ongelmiin avun saa aina nopeasti on-line tuestamme.

Näin IT-leasing-prosessi etenee
• Asiakas valitsee oman yrityksensä tarpeisiin parhaiten sopivat laitteet, ohjelmistot ja palvelutason
kattavasta valikoimastamme. Tarvittaessa asiantunteva myyntimme auttaa mielellään sopivien
laitteiden valinnassa!
• Teemme asiakkaan puolesta rahoituskyselyn rahoitusyhtiölle. Rahoituspäätös saadaan yleensä
muutamassa tunnissa, tai viimeistään seuraavaksi arkipäiväksi.

• Asiakkaalle lähetetään sopimuspaperit sähköpostilla luettavaksi ja allekirjoitettavaksi.
• Asiakas allekirjoittaa sopimuksen omilla pankkitunnuksillaan verkossa. Koko prosessi tapahtuu ilman
papereiden postittelua! Koko prosessin läpiviemiseen menee yleensä alle viikko, eli asiakas saa laitteet
erittäin nopeasti ja vaivattomasti käyttöönsä.
• Kun sopimus on päättymässä olemme yhteydessä asiakkaaseen ja tarjoamme asiakkaalle
mahdollisuutta lunastaa laitteet omaksi. Tässä yhteydessä asiakas voi halutessaan myös tehdä uuden
sopimuksen ja päivittää laitteet samalla uudempiin.

Mitä edellytetään leasing-asiakkaalta
• Leasing-rahoitusta voi saada minkä kokoinen yritys tahansa normaalein luotonsaantivaatimuksin.
Yrityksen luottotiedot ja vastuuhenkilötausta kuitenkin tarkistetaan aina hakemusvaiheessa.
• IT-leasingia hakevalta yritykseltä edellytetään yleensä vähintään yhden vuoden ikää, mutta myös vasta
perustettu yritys voi saada leasing-rahoitusta, jos yrityksen vastuuhenkilöiden taustat ovat kunnossa.
Luottoriskin kantaa rahoitusyhtiö ja rahoitusyhtiö tekee myös päätökset myönnettävästä rahoituksesta,
eli emme voi vaikuttaa rahoituspäätökseen.
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