
HYR ER 
TRYCKUTRUSTNING

Vi på Clubshop kan nu erbjuda våra kunder förmånliga hyresavtal 
med service och support inkluderat under hela hyresperioden

RELEASE FINANS AB    Skolgatan 62 A, 903 29 UMEÅ    Frösundaviks Allé 15, 169 70 SOLNA    090-690 40 00    info@releasefinans.se

VÅR MISSION - ATT GÖRA AFFÄRER ENKLARE
Umeå Release Finans AB är ett Finansiellt Institut på den Svenska marknaden med starka, långsiktiga ägare och ett nära samarbete med Swedbank. Vår ägarbild, starka kapital och vår långa erfarenhet ger oss möjlighet att 
erbjuda återförsäljare och kunder moderna finansieringslösningar värdiga 2010-talet. Välkommen som kund eller samarbetspartner till Release Finans – Sveriges modernaste leverantörsleasingbolag.   www.releasefinans.se

VARFÖR HYRA?
• Investera i ny textiltrycksutrustning utan att binda kapital och anstränga din likviditeten

• Framtidssäkrad investering   
- enkelt att lägga till eller uppgradera utrustningen under avtalets löptid

• Allt samlat på ett avtal  
- enkelt att budgetera och direkt följa lönsamheten per objekt

• Hyresavgiften är 100% avdragsgill

SMIDIGT OCH BEKYMMERSFRITT 

Installation - Service - Support - Försäkring

Efter avtalstiden kan du som kund välja att:
1.Återlämna utrustningen 2.Köpa utrustningen till marknadsvärde1  3.Uppgradera utrustningen 
1 Rådfråga oss på Clubshop om marknadsvärde



FÖRSÄKRING AV HYRD- ELLER LEASAD EGENDOM
Alla finansierade lösningar är Release Finans egendom tills 
dess att full betalning är erlagd i enlighet med avtalet och 

måste därför vara försäkrad under hela avtalstiden.

”JAG HAR REDAN EN FÖRETAGSFÖRSÄKRING”
När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att 
deras företagsförsäkring täcker väldigt lite eller ingenting 
alls av skadan. Om den gör det kan handläggningstiden vara 
omfattande - när du behöver utrustningen NU!

• Täcker din företagsförsäkringar hyrd och leasad 
utrustning?

• Om den gör det - vad har ni för självrisk och hur hård är 
åldersavskrivningen? 

• Hur lång är handläggningstiden ifall olyckan eller tjuven 
slår till?

Umeå Release Finans AB är ett Finansiellt Institut på den Svenska marknaden med starka, långsiktiga ägare och ett nära samarbete med Swedbank. Vår ägarbild, starka kapital och vår långa erfarenhet 
ger oss möjlighet att erbjuda återförsäljare och kunder moderna finansieringslösningar värdiga 2010-talet. Välkommen som kund eller samarbetspartner till Release Finans – Sveriges modernaste 
leverantörsleasingbolag.   www.releasefinans.se
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JÄMFÖRELSE MELLAN REPLACE OCH 
FÖRETAGSFÖRSÄKRING MED 1 BASBELOPP I SJÄLVRISK

Exempel 1 basbelopp i självrisk: Redan efter 9 månader är upp 
till 80 % av skadeersättningen borta med en företagsförsäkring. 
Grön kurva visar ersättningen med REPLACE™.

REPLACE™

Allriskförsäkring optimerad för er hyrda textiltrycksutrustning 
Med Replace™ har ni skydd för alla tänkbara scenarier inkl. stöld, brand och 
vattenskada. Ett allomfattande skydd, inkl. drulle, till en mycket låg självrisk, 
utan åldersavskrivning och med garanterad snabb handläggningstid. Dessutom 
inkluderar Replace™ maskinskadeskydd vid inifrån kommande skada.

JÄMFÖRELSEPUNKTER1 FÖRETAGSFÖRSÄKRING     REPLACE™

Täcker betalning av er  
hyres-/leasingavgift vid stillestånd                 NEJ             JA 
orsakat av försäkringsskada.

Fullvärdesersättning utan                 NEJ            JA 
åldersnedskrivning                               

Självrisk        Upp till 44 500 kr 500 -1 000 kr2

Inifrån kommande skada                NEJ             JA

Självriskeliminering vid vattenskada                 NEJ             JA 
framkallad av hyrd utrustning.

Ersätter skadat objekt med                 NEJ              JA 
likvärdigt objekt eller bättre                               

1 vanligt förekommande skillnader i villkor mellan Replace och företagsförsäkringar

REPLACE vs. FÖRETAGSFÖRSÄKRING

2 Andra självrisker gäller för Maskinskada, se fullständiga villkor


