Ramavtal
– en flexibel
hyreslösning
See what counts.

För IT-investeringar över tiden

DLL delivers original, integrated
financial solutions that cover the
whole distribution chain of the asset
life cycle (like leasing, administration,
risk and asset management) next to
car leasing, consumer finance and
factoring. More than 5,500 members
are supporting our partners in 36
countries throughout the world. DLL is
a fully owned subsidiary of Rabobank
Group. www.dllgroup.com

Genom att teckna ett ramavtal med De Lage Landen Finans kan
du på ett enkelt och kontrollerat sätt följa med i teknikutvecklingen utan att göra omprioriteringar i budgeten. Det enda du
behöver tänka på är vilken driftskostnad för IT som du vill ha.
Med De Lage Landen Finans Ramavtal förenklas upphandlingen och
budgeteringen av dina IT-investeringar över tiden. Du bestämmer
själv hur mycket du vill handla för (rambelopp) och hur lång upphandlingstiden skall vara innan avtalet startar. I ramavtalet kan alla dina
IT-kostnader ingå – hårdvara, mjukvara, installation, utbildning,
projektering och service. Till avtalet kan även underavtal kopplas
med samma villkor som ramavtalet men med olika startdatum. På så
vis får du en flexibel hyreslösning som sträcker sig över tiden.
Upphandlingstid
Upphandlingstiden kan vara mellan en månad upp till 12 månader innan
ramavtalet startas. Upphandlingstiden kan variera beroende på:

--När och hur ofta leverantören fakturerar De Lage Landen Finans
--Om fakturorna rör olika projekt eller kostnadsställen
Under upphandlingstiden betalar du endast en upphandlingsavgift på
fakturerat belopp till De Lage Landen Finans. Efter upphandlingstiden
startas ramavtalet och avtalad hyresavgift debiteras.
Upphandlingstid

Avtalstid

År 0

År 1
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Avtalstid

Framsynt AB har budgeterat en IT-kostnad på
20 000 SEK per månad. Exakt vilken utrustning
företaget behöver är inte klart och därmed ännu
inte beställt. Ett ramavtal skrivs med De Lage
Landen Finans och IT-leverantören där företaget
får 6 månader på sig att handla upp den
IT-utrustning som de behöver. Vid sluteverans
startar De Lage Landen Finans hyresavtalet och
börjar fakturera den överenskomna hyran.

Flexibel avtalstid
Ett Ramavtal kan tecknas på mellan 12 till 84 månader beroende på den tekniska och den ekonomiska
livslängden på IT-utrustningen. Ramavtalet är alltid beloppsbegränsat men kan självklart utökas vid
behov. Under avtalstiden kan du bygga på ditt ramavtal med nya underavtal som startar med jämna
tidsintervall och allt faktureras på samma faktura. För mer information kontakta din IT-leverantör.

