
 

 

Ekowasher Sweden AB hjälper dig finansiera din investering i HULLWASHER eller  

GRAFITTI BLASTER 

I nära samarbete med hjälper vi dig finansiera din HULLWASHER 

eller GRAFITTI BLASTER genom leasing.  Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar 

Bank med över 30 år på svenska marknaden. 

Leasing är en form av långtidshyra där den som är leasegivare äger utrustningen under avtalstiden 

medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har ni 

som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet.  

Fördelarna med finansiering 

 Eftersom du som leasetagare inte äger utrustningen är det troligt att du kan söka LOVA-

bidrag. Wasa Kredit äger utrustningen under hela avtalsperioden tills att den är tillfullo 

betald.  

 Får du LOVA-bidrag kan du med bidraget i betala av utrustningen du leasar. 

 Du kan lösa leasingavtalet i förtid. Löser du leasingavtalet i förtid behöver du som kund 

betala de intäkter WASA Kredit skulle haft under hela avtalstiden, utöver kvarvarande skuld. 

 Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och 

kan anpassas till intäkterna. 

 Du som kund drar leasingavgiften som en driftkostnad och den belastar inte er 

balansräkning. 

 Med leasing kan du behålla likviditeten och binder inte kapital. 

 Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär 

minskad skatt. 

Du väljer hur du vill leasa din HULLWASHER eller GRAFITTI BLASTER 

 Du kan leasa upp till 80% av köpeskillingen. 

 Du väljer den löptid som passar dig 24, 36, 48, 60 månader. 

 Du väljer att betala per månad eller per kvartal. 

 Det slutliga restvärdet ligger normalt på 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. 

Hur vi praktiskt hjälper dig med ditt leasingavtal 

 Oftast vill vi boka ett möte för att gå igenom kalkylen, villkor, etc. 

 Vi går igenom villkor och det leasingalternativ som passar dig bäst. 

 Med hjälp av vårt system för leasing kan vi skriva ut villkor, offerter och avtal. 

 Vi gör en kreditförfrågan till Wasa Kredit. 

 Svar på kreditförfrågan från WASA Kredit kommer vanligen omgående men senast inom ett 

par timmar. 

 När krediten beviljats skriver du som kund under avtalet och Ekowasher levererar systemet i 

enlighet med vad vi kommit överens om. 

 Ekowasher skicka leasingavtalet, etc. till Wasa Kredit. 

För mer information eller för att hjälpa dig med ett leasingavtal kontakta oss info@ekowasher.com. 
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