
Mediq Danmarks 
serviceafdeling

HOS MEDIQ DANMARK HAR 
KVALITETSPRODUKTER ALTID 
VÆRET PRIORITERET MEGET 
HØJT – LÆG HERTIL VORES NYE 
TEKNISKE SERVICEAFDELING, OG 
DU VIL SOM KUNDE OPLEVE EN UNIK 
SAMARBEJDSPARTNER.

TRYGHED I HVERDAGEN
Vi har fokus på at hjælpe vores kunder til 
en mere flydende arbejdsgang. Dette gør 
vi bl.a. ved at tilbyde en fast lav pris for et 
årligt eftersyn af klinikkens udstyr af en 
certificeret servicetekniker. Vi kan skræd-
dersy en serviceaftale, som passer til dig, 
og giver dig tryghed for at dit udstyr ikke 
får driftstop. Skulle uheldet være ude, kan 
vi også tilbyde at stille et låneapparat til 
rådighed i den periode det tager at repa-
rere dit eget udstyr. 

Alle reparationer 
udføres med origi-
nale reservedele og 
efter producentens 
forskrifter, hvilket 
giver dig tryghed 
for at dit udstyr 
lever op til de givne 
specifikationer. 

Eksempler på udstyr  
der kan leases

•  Termiske opvaskemaskiner
•  Autoklaver
•  EKG 
•  Spirometri
• Inventar
• Lejer

Committed to your care

MEDIQ DANMARK A/S

Leasing

Produkter til 
sårbehandling

 …når viden er vigtig
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Teknisk service og 
tryghed i hverdagen

Med Mediq Danmarks nye 
serviceafdeling i ryggen vil 
du som kunde ikke kun købe 
kvalitetsprodukter, men nu også 
en sikkerhed i hverdagen.

Få tilsendt vores specialbrochure om Teknisk 
Service, kontakt vores kundeservice.
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Mediq Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
Tlf. ...................................................................... 3637 9100
Fax  .................................................................... 3637 9123
e-mail ...........................  prof@mediqdanmark.dk 

Webshop  ................................  mediqdanmark.dk  

Åbningstider
Mandag - torsdag  ............................ 8.00 - 16.00
Fredag ....................................................... 8.00 - 15.00



Hvorfor vælge leasing
Med en leasingaftale gennem Mediq 
Danmark slipper du for at belaste 
dit investeringsbudget eller banken-
gagement. Gennem leasing betaler 
vores samarbejdspartner for ordren 
og ejer dermed udstyret, hvor du har 
brugsretten til udstyret i hele lea-
singperioden. Efter leasingperioden 
kan du købe udstyret for restvær-
dien.

På denne måde kan du investere i 
lækkert og moderne udstyr uden 
at binde dine penge og samtidig få 
forvandlet store og måske uover-
skuelige investeringer til mindre og 
mere spiselige beløb gennem løben-
de betalinger. 

Fordele ved leasing
•  Altid på forkant med det nyeste udstyr: 

Med en leasingaftale er der mulighed 
for udskiftning af udstyr efter endt 
leasingperiode

•  Vælg fast eller variabel rente
•  Enkel budgetplanlægning:  

Mulighed for selv at vælge indskud samt 
restværdi

•  Du bestemmer selv løbetiden 
•  Bedre likviditet 
•  Investeringsfrihed
•  Fradragsret i leasingperioden
•  Attraktiv finansiering på markedsvilkår
•   Frigjort kapital
•  Investeringer kan indgå i driftbudgettet 
• Dækket af samme garantiforhold
• Den samme leasingaftale kan indeholde 

mange forskellige produkter

Frigør kapital
Leasing er i dag en attraktiv måde at 
finansiere nyindkøb på og de fleste 
virksomheder har allerede en eller 
anden form for leaset udstyr stå-
ende. Det kan være alt fra kopima-
skiner til biler – og renten kan nemt 
udkonkurrere almindelige banklån.

Mediq Danmark tjener ikke penge på 
at tilbyde sine kunder at lease udstyr 
– vi er ikke et fordyrende mellemled, 
tværtimod har vi forhandlet en at-
traktiv aftale med vores samarbejds-
partner, hvilket sikrer dig fordelag-
tige priser.

Ekspempel på leasing

Før du modtager et tilbud på leasing 
af udstyr, er det vigtigt at overveje, 
hvor stor ydelse dit driftbudget til-
lader. Det er muligt selv at vælge 
løbetiden som kan strække sig over 
24 – 60 måneder.

Det er desuden muligt at vælge ind-
skud samt restværdi.

På baggrund af dine valg samt en 
kreditgodkendelse af vores sam-
arbejdspartner, vil vi udarbejde et 
tilbud til dig.

Anskaffelsessum Månedlig
udgift

Pr. 
kvartal

kr.  20.000  kr.  421  kr.  1.246 

kr.  30.000  kr.  571  kr.  1.697 

kr.  40.000  kr.  761  kr.  2.262 

kr.  50.000  kr.  914  kr.  2.772 

kr.  75.000  kr.  1.371  kr.  4.083 

kr.  100.000  kr.  1.767  kr.  5.270 

Leasing udgift pr. måned v/60 mdr. 

 Variabel rente 

 Udbetaling kr. 0,-

 Restværdi 10%

Oprettelsesgebyr kr. 975,-

Inklusiv forsikring

Større harmoni mellem ind-
tægter og udgifter, idet inve-

steringerne betales i takt med, 
at udstyret anvendes, og din 

virksomhed tjener penge.


