
Hjelp din bedrift med å bli bedre gjennom 
vår innovative forvaltningsløsning 
Pris er ikke det samme som kostnad. Innkjøpsprisen på IT-utstyret utgjør bare en liten del av den 
totale kostnaden. Undersøkelser viser at den utgjør mindre enn 15 % av kostnadene i løpet av 
utstyrets levetid. Effektiv forvaltning kan redusere totalkostnadene betydelig og reduserer kostnader 
som ofte ikke vises i den daglige driften av en organisasjon. 

Kostnadsbesparelse
Nordea Techfleet hjelper dere med å fordele kostnaden på 
teknologi investeringene med den økonomiske levetiden til 
utstyret.

Finansier hele IT infrastrukturen din
• Vi kan hjelpe deg med å finansiere hele den teknologiske

infrastrukturen i selskapet
• Vi tilbyr finansiering av alle typer teknologi. Dette

inkluderer alt fra PC-er og bærbare PC-er til servere, 
lagringskapasitet og utstyr til bruk innen helsetjenesten

• Finansieringen gjennom Nordea Techfleet kan frigjøre
kapital i virksomheten din

• Reduserer leiekostnader og driftskostnader

Fleksibel løsning: 
Dra nytte av en forutsigbar kontantstrøm og muligheten 
til å jevnlig oppdatere din teknologi med et enkelt og 
fleksibelt finansierings alternativ. Oppgraderinger, endringer 
og utskiftninger kan enkelt administreres i systemet. Vår 
løsning er leverandøruavhengig så dere står fritt til å velge 
og bytte leverandører. På slutten av leieperioden kan 
du velge mellom tre forskjellige alternativer: forespørre 
forlengelse, forespørre utkjøp eller returnere utstyret. 

Økonomistyring: 
Med Nordea Techfleet har du tilgang til vårt web baserte 
administrasjonssystem, TheAssetAdvantage™. Her har dere 
tilgang til å aktivt forvalte teknologi og utstyr. Ta kontroll 
over hele prosessen fra anskaffelse til avhending. 

Ingen overraskelser på slutten av leieavtalen   
Vi forenkler prosessen i forbindelse med retur og transport 
av utstyr ved å inkludere det i vår standard leiekontrakt. Når 
du er klar til å returnere utstyret, vil vi pakke det sammen, 
hente og slette all data for best mulig beskyttelse av din 
organisasjon.  Alt du behøver å gjøre er å gi oss beskjed når 
du ønsker å returnere utstyret – så tar vi av oss resten. 

Kontakt oss i dag for å diskutere  
en forvaltningsløsning som passer 
dine behov. 

Nordea Techfleet is a solution specifically developed for Nordea customers.

NF Techfleet is a joint venture between equigroup and Nordea Finance.
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Lasse Pedersen
Senior Sales Manager - NF Techfleet
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo, Norway

Mobil: +47 901 98 999
E-post: lasse.pedersen@nftechfleet.com




