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Nordic Finance erbjuder finansiering inom tjänsterna
hyra, leasing och fordonsfinansiering.

Hyra
Hyra används ofta för objekt där utvecklingen går snabbt 
framåt. Nordic Finance äger objektet och hyr sedan ut det till 
dig.

Du kan alltid uppgradera till modernare utrustning.

Hyran är alltid 100 procent avdragsgill.

Det är enkelt att budgetera och planera likviditeten.

Leasing
Leasing kan användas för alla objekt men kanske framför allt för 
dem med högt andrahandsvärde. Nordic Finance äger objektet 
och hyr sedan ut det till dig.

Avgiften bokförs i takt med produktens ekonomiska livslängd.

Kostnaden för utrustningen sprids under den period som

Du slipper binda kapital.

Fordonsfinansiering
Fordonsfinansiering kan användas för investering av alla former 
av fordon oavsett modell eller märke.

Du binder inte kapital.

Du har frihet att välja objekt och finansieringsform.

Enklare budgetering och finansiell planering.
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Att göra rätt investering är viktigt för att ditt företag ska utvecklas. Med en ny 
maskin kan du vara med i upphandlingar som du inte hade möjlighet till tidi-
gare och med högsta prestanda på din IT-utrustning tar ditt företag en bättre 
position på marknaden. Oavsett vad din investering handlar om kan Nordic 
Finance ge dig rätt finansieringsform.

RÄTT FINANSIERING FÖR 
DIN INVESTERING

Så jobbar vi
Vi är ett företag som vill ge både människor 
och företag mod. Mod att förverkliga sina 
drömmar. Vi drivs av värderingar och vill 
göra ett positivt avtryck i vår omvärld. An-
svar, engagemang, frihet och transparens är 
värden som är viktiga för oss.

Vårt sätt att bidra till en bättre värld är att 
erbjuda ett brett utbud av finansierings-
former. Det är det vi kan och det är det vi är 
bäst på. Utifrån dina krav hittar vi den form 
som är mest lönsam för dig och som passar 
dig bäst. För att lyckas hålla högsta kvalitet 
i våra tjänster har vi specialiserat oss i fem 
affärsområden. Du kan vara säker på att vi 
hanterar ditt ärende snabbt och tryggt och 
att administrationen för din del blir minimal.

Vi skräddarsyr din finansiering
Nordic Finance är ett privat oberoende fi-
nansbolag med flera kreditbord. Vi har eta-
blerade samarbeten, vilket ger oss tillgång 
till kapital via refinansiering. Den här sitsen 
ger oss möjlighet att flexibelt skräddarsy och 
hitta den bästa finansieringslösningen för 
dig som kund.
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Vi gör det snabbt och enkelt för dig
Nordic Finance har byggt upp verksamheten 
så att kontakten för dig som handlare eller 
slutkund är personlig, snabb och enkel. Vi 
ser till att affärerna genomförs på ett smidigt 
sätt och att dina förväntningar infrias. Att 
samarbeta med oss innebär ett tryggt och 
långsiktigt val av finanspartner.

Vi driver din affär
Våra kunder och samarbetspartners brukar 
uppskatta oss för att vi brinner för affären 
och engagerar oss personligen, att vi hante-
rar krediter och betalningar snabbt samt att 
vi driver affären framåt med avtalshantering 
och minimerar på det sättet din administra-
tion. 

Vi kan din bransch
Nordic Finance arbetar utifrån dina villkor 
och har branschspecifika kunskaper som 
gör att vi hittar lösningar som motsvarar dina 
förväntningar. Som seriös aktör agerar vi i 
enlighet med Finansinspektionens regelverk.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

08-588 180 00 kontakt@nordicfinance.com@



VÅRA KONTOR

STOCKHOLM 
KLARA SÖDRA KYRKOGATA 1,  111 52 STOCKHOLM

TEL +46 8 588 180 00

GÖTEBORG 
STORA ÅVÄGEN 21, 436 34 ASKIM 

TEL +31 757 07 81

HELSINGFORS 
HEIKKILÄNTIE 7,  00210 HELSINGFORS

TEL +358 400 802 554


