
Hyra med fullserviceavtal
Professionell tvättstugeutrustning från PODAB



Nya maskiner till låg månadskostnad
Vill du inte investera i ny tvättstugeutrustning är 
PODAB Finans ett bra alternativ. Du hyr istället nya 
maskiner till en låg månadskostnad. Med nya maski-
ner får du dessutom betydligt lägre vatten- och 
energiförbrukning. 

Exempel Jefast AB
Jefast AB hade ett par tvättstugor med gamla maski-
ner som förbrukade mycket el och vatten. PODABs
beräkning visade att de skulle spara mer i energi- 
och vattenkostnader än vad det kostar att fi nansiera 
ny utrustning, inklusive driften av denna. 

Hyr tvättutrustning med fullserviceavtal 
Att köpa ny tvättstugeutrustning kan vara en betydande 
investering. PODAB Finans hjälper dig med en fördelak-
tig lösning där utrustningen hyrs ut. Med PODAB Finans 

hyr du nya produkter utan att investera en krona. Iställ-
et får du en fast, låg månadskostnad. 

Fakta hyresavtal   
PODAB Finans hjälper dig att teckna ett hyresavtal på val-
fria produkter. Under hela hyrestiden ingår, förutom själva 
produkten, reservdelar, servicearbeten, årlig underhållsser-
vice, uppgraderingar och installation. Du får bekymmersfri 
tvättstugeutrustning till en fast månadshyra, slipper binda 
kapital och kostnaden är avdragsgill.

Hyresavtalet tecknas i 24-60 månader. Du har därefter möj-
ligheten att förlänga avtalet i ytterligare 36-60 månader, till 
ett reducerat pris. Genom vår unika fl exhyra kan du byta 
ut produkter om behoven ändras, eller uppdatera till nyare 
utrustning under löpande kontrakt. 

Hela PODABs sortiment av tvätt- och torkutrustning kan 
hyras. Kontakta oss för mer information på 031-752 01 00.

Hyresavtal lika länge som ditt kontrakt 
Vid tillfälliga avtal är hyra ett utmärkt sätt att hantera 
och bevaka kostnaderna, eftersom du kan funk-
tionshyra utrustning lika länge som avtalet gäller 
mot slutkund. 

Exempel INSPIRA AB
INSPIRA AB tecknar löpande  nya städkontrakt med 
kunder. Med hjälp av PODABs fl exibla hyreslösning 
kan maskinerna hyras lika länge som kontraktet är 
skrivet. PODAB står dessutom för eventuella repa-
rationer, underhåll och bortforsling.

”Att hyra tvättmaskiner från PODAB passar oss perfekt. Vi får en fl exibel lösning som tidsmäss-igt anpassas efter våra kontrakt på olika städobjekt. Det är enkelt och dessutom vet vi precis vad utrustningen kommer att kosta varje månad.”  
Mattias Sjölander, INSPIRA AB 

”Genom att fi nansiera tvättstuge-utrustningen, kunde vi byta till energisnåla maskiner utan att belasta vår likviditet. Detta har lett till att vi både får en lägre kostnad i tvättstugan och mer nöjda hyresgäster.”

Henrik Grönvall, Jefast AB 



Reservdelar ServicearbetenProdukt
Avtalet kan tecknas på valfri 
produkt inklusive tillbehör 
som doseringsutrustning 
och fundament.

Under kontraktstiden 
ingår alla reservdelar som 
behövs. 

Hyreskontraktet inkluderar 
kostnaden för servicearbe-
ten, framkörningsavgifter 
och milersättning. 

Under hela hyrestiden ingår: 

Årlig underhållsservice Uppgraderingar Installation och bortforsling
En gång per år görs under-
hållsservice/rengöring på all 
utrustning i hyresavtalet.

När det fi nns nya program 
att tillgå, uppgraderas 
maskinerna kostnadsfritt i 
samband med servicebesök. 

Hyresavtalet inkluderar installa-
tion av ny utrustning och bort-
forsling av gammal. Även om-
händertagande av utrustning 
efter hyreskontraktets slut ingår.   

Ny tvättstuga med fullserviceavtal

till låg månadskostnad

Installation och bortforsling
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2015-03-28. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

PODAB jobbar bara med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. 
Det är det som gör oss till specialister.

Specialister på professionell tvättstugeutrustning

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning 
sedan 1945. Våra produkter finns i flerbostadshus, på hotell och 
restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara 
nämna några platser.

Expertis och service

Behöver du hjälp att planera tvättstugan på ett praktiskt och 
ekonomiskt sätt? Inga problem. PODAB ritar upp planlösningar och 
räknar ut besparingar och driftskostnader. Vi installerar utrustning-
en, demonstrerar den för användarna och finns givetvis till hands för 
stöd och service om det skulle behövas.

PODAB Finans

Att köpa ny tvättutrustning kan vara en betydande investering. 
PODAB Finans hjälper dig med en fördelaktig lösning där utrustnin-
gen hyrs ut i mellan 24-60 månader. I hyran ingår service, reservde-
lar, delar, uppgraderingar och underhållsbesök. Ni vet exakt vad 
tvättstugeutrustningen kostar per månad, slipper binda kapital och 
betalar endast för en funktion. En funktion som är skattemässigt 
avdragsgill. 

Lär känna oss på www.podab.se

Vad är PODAB?


