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Valaisimien valinta
& toimitusehdot
Asiakas valitsee tuotteet ja/
tai palvelut sekä neuvot-
telee toimituksen ehdot
Finlightin kanssa

Rahoituspäätös
Finlight hakee asiakkaan
puolesta rahoituspäätöksen

Laitteiden toimitus
Finlight toimittaa laitteet
asiakkaalle

Allekirjoitus
Asiakas allekirjoittaa
Finlight-Leasingsopimuksen

Valaisinten osto
Tukirahoitus ostaa valaisi-
met Finlightilta. Leasing-
   sopimus on asiakkaan
         ja Tukirahoituksen
                välinen

Vuokrien maksu
Asiakas maksaa vuokria
sopimuksen mukaisesti
Tukirahoitukselle

1. Asiakas voi ostaa laitteet
Finlight Group Oy:lta pienellä

jälkilunastusosuudella

2. Laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin
vanhat laitteet palautuvat myyjälle

3. Asiakas voi palauttaa omalla
kustannuksellaan laitteet

myyjän ilmoittamaan paikkaan

4. Laitteet voidaan
jatkovuokrata

Mitä vuokra-
kauden jälkeen?

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

info@finlight.fi

www.finlight.fi

040 668 5048

Finlight Group Oy

Finlight Group Oy

Finlight Group Oy

Finlight-Leasing
Edullinen ja joustava rahoitussopimus
Rahoituskumppanina toimii Tukirahoitus Oy, jonka toiminta 
on alkanut vuonna 1987. Nordea Rahoitus Suomi Oy:n 
tytäryhtiö kuuluu Nordea-konserniin.



Finlight-Leasing

Valaisimien ostaminen ei ole
välttämätöntä – niiden käyttäminen on
Nopeasti ja joustavasti järjestyvällä rahoituksella niin valaistuksen uusiminen kuin uusien valaisimien 
hankkiminenkin käy kivuttomasti ilman kertainvestointia. Ennalta sovitut vuokrat helpottavat budjetointia
ja rahoituksen suunnittelua kohdistaen yrityksen omat varat tuottoisaan liiketoimintaan. 

Rahoitettu kohde toimii vakuutena

Hankittavat valaisimet toimivat rahoituksen vakuutena, eikä muita
vakuuksia pääsääntöisesti tarvita. Vakuudet vapautuvat muuhun käyttöön.

Kokonaispalvelua asiakkaalle

Hoidamme rahoitusneuvottelut asiakkaamme puolesta, kun
valaistuksen hankinta on ajankohtaista. Haemme asiakkaallemme
rahoituspäätöksen rahoitusyhtiöstä. Näin asiakkaanamme sinun ei
tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa rahoitusasioiden hoitoon, vaan saat 
valaistuksen ja rahoituksen samalla kertaa kauttamme.

Laiteturva takaa riittävän vakuutusturvan laitteillesi koko sopimus-
kauden ajaksi. Rahoitusyhtiö hoitaa vakuuttamisen ja vahingon sattuessa 
myös korvausprosessin puolestasi.

Vaihtoehdot vuokrakauden päättyessä

Rahoitusaika vaihtelee asiakkaamme tarpeen mukaan. Vuokrakauden 
päättyessä asiakas ei ole sitoutunut tiettyyn ratkaisuun, vaan voi vaihtaa 
uusiin ja sen hetkiseen tilanteeseen paremmin soveltuviin LED-valaisimiin. 
Valaisimien vaihtaminen on mahdollista myös kesken vuokrakauden.

Finlight-Leasingin
edut pähkinänkuoressa
Leasingrahoituksella saatte valaisimet ja
rahoituksen samalla kertaa kauttamme

Nopeuttaa ja helpottaa laitehankintaprosessia

Kohde toimii vakuutena, yleensä ei tarvita muita vakuuksia

Yrityksen ei tarvitse sitoa pääomaa käyttöomaisuuteen

Rahoitussuunnittelu ja budjetointi helpottuvat

Vuokrat ovat verotuksessa vähennyskelpoisia

ALV-vähennysoikeus vuokrista

Vakuuttaminen hoidetaan Tukirahoituksen Laiteturvalla

Laitekanta pysyy ajan tasalla, mm. lisähankinnat ja
laitevaihdot mahdollisia

Toimintamalli
Asiakas valitsee valaisimet ja neuvottelee toimituksen
ehdot myyjän (Finlight Group Oy) kanssa

Myyjä hakee asiakkaan puolesta rahoituspäätöksen

Myyjä toimittaa laitteet asiakkaalle

Asiakas allekirjoittaa leasingsopimuksen

Tukirahoitus ostaa laitteet myyjältä

Leasingsopimus on asiakkaan ja Tukirahoituksen välinen

Asiakas maksaa vuokria sopimuksen
mukaisesti Tukirahoitukselle

Vuokrakauden jälkeen seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:
  a. Asiakas voi ostaa laitteet Finlight Group Oy:lta
      pienellä jälkilunastusosuudella
  b. Laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin vanhat
      laitteet palautuvat myyjälle.
  c. Asiakas voi palauttaa omalla kustannuksellaan
      laitteet myyjän ilmoittamaan paikkaan.
  d. Laitteet voidaan jatkovuokrata

Sami Ahola
Tekninen myyjä

045 665 2153
sami.ahola@finlight.fi

Samuli Sainio
Toimitusjohtaja

040 039 2243
samuli@finlight.fi


