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Stöld- och drulle-
försäkring ingår

Inga dolda 
avgifter

Flexibel 
leasingperiod

Välj bland flera 
varumärken



VERKTYGS- 
LEASING
– fast månadskostnad på verktygs- 
paket, anpassade för dina behov. 
Leasa verktyg genom oss på Dahl och slipp  
stora investeringskostnader. Vi har verktygen du 
behöver och en flexibel leasingmodell. Du väljer 
själv hur länge du vill leasa verktygen och vilken 
försäkring du vill ska ingå. Leasa enstaka maskiner 
eller kombinera ett maskinpaket som passar dina 
behov och verksamhet.
 
Du betalar en fast månadskostnad under den 
leasingperiod du valt. När perioden är över löser du 
ut verktygen till ett restvärde vilket ger optimal  
totalekonomi även efter att leasing- 
perioden är över.
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MARKNADENS MEST  
FLEXIBLA LEASINGERBJUDANDE
12, 24 eller 36 månader 
 
Välj den leasingperiod som passar ditt företag bäst. Månads- 
kostnaden anpassas efter den leasingperiod du väljer och  
baseras på ditt kundunika pris på respektive verktyg. Självklart  
är alla avgifter inkluderade i ditt månadspris – det tillkommer 
inga dolda avgifter som uppläggnings- eller fakturaavgift.
Dessutom har du möjlighet att inkludera verktygstillbehör i 
ditt leasingavtal.
 
Alla varumärken ingår! I vårt sortiment har vi många olika 
varumärken på både verktyg och tillbehör – välj och vraka! 
Alla dina val, oavsett varumärke, samlas i samma leasingavtal. 

 
 
 

Garanti och verktygsförsäkring 
 
Hos oss ingår givetvis en heltäckande försäkring i leasing- 
kostnaden. Drulle- och stöldförsäkring är standard och dessutom 
erbjuder vi en extra ”stöld ur bil”-försäkring – det är en unik förmån 
i just vår leasingtjänst och en stor fördel för dig.

 
Verktygsleasing hos Dahl – så fungerar det
                     
1.   Kontakta en säljare och välj de produkter du vill leasa.
2.   Utifrån dina val räknar säljaren ut månadskostnaden.
3.   Avtalet undertecknas. Välj om du vill ta med verktygen hem 
      direkt från butik eller få dem skickade till önskad leveransadress.
4.   När leasingperioden är över löser du ut verktygen till  
      ett restvärde på 10–20 % beroende på vald leasingperiod.

FÖRDELAR  
FÖR DIG
•    Välj mellan olika varumärken i ett leasingavtal.

•    Inga dolda avgifter.

•    Flexibel leasingtid, välj mellan 12, 24 eller 36 månader.

•    Drulle- och stöldförsäkring ingår. Mot en extra kostnad  
      kan du även teckna en extra ”stöld-ur-bil”-försäkring.

•    Fast månadskostnad.

•    Fördela kostnaden över tid.

•    Behåll likviditeten – köp när du har behov,   
      inte när du har tillräckligt med pengar.

•    Leasing är avdragsgillt och tas ej upp som  
      en tillgång i ditt företags balansräkning.

•    Fördela kostnaden på ett projekt.

•    Händer något som inte täcks av produktgarantin  
      är verktygen försäkrade, oavsett om olyckan är framme  
      eller om ett verktyg blir stulet.

VAD KOSTAR VERKTYGSLEASING? 
 – inklusive standardförsäkring (drulle + stöld)

– inklusive standardförsäkring + ”stöld ur bil”-försäkring

10 000 Kostnad/mån 737 435 305

15 000 Kostnad/mån 1 106 656 458

20 000 Kostnad/mån 1 474 874 610

25 000 Kostnad/mån 1 843 1 093 763

100 000 Kostnad/mån 7 370 4 370 3 050

Restvärde 20 % 10 % 10 %

Tariff 7,37 % 4,37 % 3,05 %

Summa* Månader 12 24 36

Räkneexempel 36 månader med standardförsäkring: 
Maskinpaket: 10 000 kr. Månadsavgift (10 000 x 3,05 %) = 305 kr. 
Totalkostnad, 36 månader (305 x 36) =10 980 kr + restvärde  
(10 000 x 10 %) 1 000 kr => 11 980 kr

* Summa: värdet av verktygen du vill leasa.

10 000 Kostnad/mån 758 458 326

15 000 Kostnad/mån 1 137 686 489

20 000 Kostnad/mån 1 516 915 652

25 000 Kostnad/mån 1 895 1 144 815

100 000 Kostnad/mån 7 580 4 576 3 229

Restvärde 20 % 10 % 10 %

Tariff 7,58 % 4,58 % 3,26 %

Summa* Månader 12 24 36



• Vad är det minsta beloppet som  
går att finansiera med leasing? 
 
– Minsta belopp är 4 500 kr. 

• Vem får teckna leasingavtal? 
 
– Firmatecknare eller av företaget godkänd  
behörig person. 

• Görs en kreditupplysning varje  
gång företaget ska leasa verktyg? 
 
– Ja, men det går att skriva ramavtal  
med ett förutbestämt belopp.

• När börjar leasingperioden? 
 
– Efter att verktygen har levererats enligt  
överenskommet leveransdatum.             
Månadsfakturan skickas ut av Wasa Kredit.

• Vad händer om ett verktyg går sönder 
med misstänkt fabrikationsfel? 
 
– Kontakta en Dahl-säljare som hanterar  
garantiärendet mot leverantören.

• Vad händer om verktyget olyckligen  
går sönder eller blir stulet? 
 
– Du som kund kontaktar Wasa Kredit som 
hanterar försäkringen och reglerar skador. Du 
når Wasa Kredit på telefonnr 08-635 36 70 eller 
mejla skadeanmälan till wasakredit.skada@
claimslink.se. 
 
– Vid skador som inträffar månad 1–12  
av avtalsperioden ersätts utrustningen med  
likvärdig. Vid skada som inträffar efter månad  
12 ersätts utestående restskuld.    
 
– Självrisken för drulle- eller stöldförsäkring är 
500 kr. För ”stöld ur bil”-försäkringen är själv- 
risken 5 000 kr. Självrisken gäller per skadetillfälle. 
 
– Högsta skadeersättningen per skadetillfälle  
är 2 000 000 kr och vid stöd ur bil 100 000 kr.

BRA ATT VETA OM
VERKTYGSLEASING HOS DAHL
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