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Det nyeste og mest effektive udstyr

Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig 
måde at få finansieret investeringer på. At drive virksomhed er nemlig 
ensbetydende med at have effektivt og tidssvarende udstyr, og derfor 
vil behovet for udskiftninger, opgraderinger og udvidelser altid være 
til stede.

Med Würth Leasing kan du investere i dyrt og moderne udstyr uden 
at binde dine penge, og samtidig får du forvandlet store og måske 
uoverskuelige investeringer til mindre og mere spiselige beløb gennem 
løbende betalinger. Det giver en større harmoni mellem indtægter og 
udgifter, idet investeringerne bliver betalt i takt med, at din virksomhed 
anvender udstyret og tjener penge. 

Et samarbejde med Würth Leasing indebærer, at du har mulighed for 
at være på forkant med den teknologiske udvikling og dermed have 
det nyeste, mest effektive og revolutionerende udstyr, der kan være 
med til at frigive ressourcer i din virksomhed.
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Kunden i centrum

Investeringer vejer ofte tungt i budgettet, og derfor har mange 
virksomheder gavn af en fl eksibel fi nansiering, der tilgodeser både 
kort- og langsigtede drifts- og udviklingsbehov. Uanset branche skal 
likviditeten være i balance. Et godt likviditetsberedskab er med til at 
sikre en sund drift i såvel gode som i mindre gode tider. 

Hos Würth Leasing kan du samle dine investeringer – lige fra 
mindre og enkeltstående til større og længerevarende investeringer. 
Vi tilpasser vores leasingløsning til dine ønsker og behov med 
udgangspunkt i investeringernes karakteristika.

Sammen sikrer vi din virksomhed et veltrimmet og lønsomt produktions-
apparat, som er tilpasset din virksomheds aktuelle situation. 

Fakta og fordele ved 
Würth Leasing

•  Du har intet momsudlæg, idet momsen 
blot tillægges leasingydelsen

•  Du bibeholder dit likviditetsberedskab, 
som i stedet for kan bruges til salgs-
fremmende aktiviteter

•  Du kan altid have det nyeste udstyr samt 
foretage udskiftninger og udvidelser – 
ofte uden at leasingydelsen ændres – idet 
vi blot justerer leasingperioden

•   Leasingydelsen er en omkostning, som kan 
driftsføres

•  En fast leasingydelse gør planlægning og 
dermed budgettering nemmere for dig

•  Forsikring af udstyret mod ubehagelige 
overraskelser

•  Leasing giver dig en bedre harmoni 
mellem fremtidige indtægter og udgifter, 
så du ikke behøver at anvende opsparet 
kapital

•   En samarbejdspartner med solid kapital i 
ryggen uafhængig af pengeinstitutter
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Nemt og bekvemt

Et samarbejde med Würth Leasing er nemt og bekvemt. Du aftaler alt 
det praktiske om udstyr, pris og levering med din leverandør. Efter din 
godkendelse udarbejder vi en leasingaftale og sender til dig.

Leverandøren sender herefter en faktura til os, som først betales, 
når du har godkendt leverancen. Leasingaftalen igangsættes, og vi 
fremsender opkrævninger via PBS.

Vi har positive erfaringer med kunde- og leverandørsamarbejde 
i forskellige brancher, og vi sætter en ære i en hurtig, eff ektiv og 
professionel behandling af vores leverandører og kunder. Med 
kontorer og konsulenter i Kolding og København er vi altid tæt på.

Derfor er et samarbejde med Würth Leasing nemt og bekvemt.  



WÜRTH LEASING

Würth Leasing
Würth Leasing er et professionelt, internationalt leasingselskab, der blev 
grundlagt i Tyskland i 1993. Selskabet tilbyder kunder og leverandører 
attraktive fi nansielle leasingløsninger af alle former for investeringer.

Vi er et selskab i Würth-koncernen med solid kapital i ryggen, og 
det betyder, at du får en samarbejdspartner, der er uafhængig af 
pengeinstitutter.

Würth-koncernen
Virksomheden blev grundlagt i 1945 i Tyskland som et enkeltmandsfi rma. 
I dag er det en verdensomspændende koncern med over 400 selskaber 
i mere end 80 lande, 67.000 medarbejdere, 100.000 produkter, 1.000 
butikker på verdensplan, 3.000.000 kunder og en årlig omsætning på 
mere end 10 mia. EUR i 2014.
Få mere at vide om Würth-koncernens internationale aktiviteter på www.
wuerth.com
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