HYRA AV MÖBLER
Hyreskoncept beträffande möbelinköp. Med detta slipper du som kund att binda
företagets likviditet i möbler utan kan istället använda den där det bättre gynnar
bolagets utveckling.

Hur går det till?
-

Vi ritar upp lokalen i 2D och vissa ytor i fotorealistisk 3D samt levererar överenskomna möbler.
Ni betalar sedan en fast hyra per månad under den tid som avtalats.
I upplägget ingår anpassade servicebesök på plats hos er där vi går igenom att allt funkar som
det ska.

Avtal knyts förslagsvis på samma längd som hyresavtalet på lokalen (normalt 3 år).
Efter avtalsperiodens slut får ni som kund tre val;




Bibehålla samma möbler och förlänga avtalet mot en sänkt månadskostnad (-50%)
Byta ut hela möbelparken mot ny och behålla samma månadskostnad i en ny avtalsperiod.
Returnera samtliga möbler och fritt välja nya lokal samt nya möbler.

Räkneexempel
En lokal med en yteffektvitet på 12 kvm/person
betalar ca 360:- kvm/år, i detta ingår en höj- och
sänkbar arbetsplats med förvaring och arbetsstol
enl. bild. (Alt 340:-/mån per arbetsplats)
Lägg till ca 95:-/kvm för konferens och pentry
med normala nyckeltal.
Låt oss få lämna en offert för just din lokal!
5 års garanti på samtliga våra produkter!

Varför hyra?
Att hyra är fördelaktigt när man är intresserad av nyttjandet men inte ägandet av en utrustning. Hyra är ett hjälpmedel att
fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar.
Hyran är skattemässigt avdragsgill och påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i
balansräkningen. Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir också enkel då hyrestagaren i förväg känner till hyran för hela
avtalstiden samt att finansieringen tryggas under hela hyresperioden.

Swefurn grundades 2005 och har sedan dess succesivt etablerat sig på möbelmarknaden. Mycket av tillverkningen sker i egen regi vilket gör att det är
lätt och flexibelt att göra kundspecifika önskemål kring både materialval samt design. Våra fabriker är mellanstora vilket främjar kostnadseffektiv
produktion även i mindre kundbeställningar. Vi är också återförsäljare av ett stort antal andra varumärken vilket gör att vi kan leverera en helhet till
våra kunder utan fördyrande mellanhänder.
Företagets huvudkontor ligger i Stockholm, men det finns ett väl uppbygggt leveransnät över hela Sverige. Vi kan också leverera till de övriga nordiska
länderna. Montering i vår regi sker alltid med en supervisor från organisationen, ibland kombinerat med inhyrd lokal personal.

www.swefurn.se
+46 8 410 572 00

