
Förutsättningar  
för leasing 

Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta Kevin Svensson 

0707-60 14 02 eller email  
kevin@prefinance.se 

JuBo Padel kan erbjuda förmånlig leasing genom ett exklusivt samarbete med Padelfinance. Kreditbedömning och villkor sköts strikt konfidenti-
ellt mellan kund och Padelfinance.  
 
 

Hur fungerar det med leasing? 
 

Leasing är en form av ”hyrköp” och som sker mellan två företag (kunden och leasingbolaget). Padelbanor är egendom som kan leasas på mel-
lan 24-60 månader. Normalt är en första förhöjd hyra (vid kreditstark kund kan detta förhandlas bort) och ett restvärde som möjliggör för dig 
som kund att köpa utrustningen till detta belopp efter avslutad leasingperiod (alternativt hänvisa köpare eller teckna nytt leasingavtal baserat på 
överenskommet restvärde). Du betalar en leasingavgift månadsvis i förskott till leasingbolaget (första betalningen brukar bli högre då betalning 
sker efter leverans) samt det är också då som förskottsräntan betalas. 
 
 

Vilka är betalningsvillkoren? 
 

De betalningsvillkoren som JuBo Padel erbjuder är 50% vid order och 50% innan leverans från fabrik. Andra betalningsvillkor enligt offert och 
överenskommelse. För leasing gäller att leasingavtal tecknas i samband med order, varvid Padelfinance betalar ut 50% till JuBo Padel. I sam-
band med tecknande av leasingavtalet undertecknas även ett leveransgodkännande. När leverans av beställda produkter sker till kunden, så 
fyller Padelfinance i leveransdatum och iscensätter slutbetalningen på 50%. Det är också from denna datum som leasingen påbörjas. Beroende 
av kreditvärdighet går det att senarelägga starten på leasingen, men detta sker enligt individuell kreditprövning. De första 50% som erläggs vid 
order finansieras av Padelfinance på kundens bekostnad mot en månadsavgift av 0,375% av leasingbeloppet och räknas som en förskottshyra 
och påverkar inte leasingperiodens längd. 
 
 

Vad krävs för att få leasing? 
 

Kreditbedömningen sker helt och hållet av Padelfinance och JuBo Padel kan inte påverka detta, utan detta är en konfidentiell process mellan 
kunden och Padelfinance. För att Padelfinance skall kunna behandla din ansökan på snabbast och effektivaste sätt krävs följande dokumentat-
ion: 
 

 Registreringsbevis  Senaste års-/månadsbokslut  Affärsplan inkl budget   Uppgifter om ägare 
       
 

Vilka leveranstider gäller vid leasing? 
 

Efter signerad order och undertecknat leasingavtal påbörjas produktionen. När banorna är klara, skickas de från fabriken, varvid såväl kund 
som Padelfinance erhåller dokumentation (foto och meddelande när/att lastning skett). JuBo Padel håller sedan kunden uppdaterad om när 
leverans sker. När leverans av banorna har skett till kunden, meddelas Padelfinance, varvid leveransgodkännandet förses med leveransdatum 
och betalningsprocessen för resterande 50% påbörjas (denna tar ca 10 dagar). JuBo Padel kommer och gör installation enligt överenskom-
melse varefter besiktning sker. 
 
 

Om jag inte är nöjd med leveransen? 
 

Vi på JuBo Padel vill att våra kunder skall vara 100% nöjda. För oss är leveranstider/deadline heliga och vi levererar/installerar i tid. Skulle du 
inte vara nöjd med något så ansvarar JuBo Padel för att åtgärda de synpunkter som framkommer vid besiktningen. Detta påverkar inte betal-
ningsskyldigheten gentemot Padelfinance. 
 
 

Gäller garantierna som vanligt? 
 

Japp, om du finansierar banorna via Padelfinance, så gäller ändå de garantier som JuBo Padel erbjuder sina kunder (5 års på konstruktion, 7 
års produktgaranti från Mondo på underlag, 3-5 års produktgaranti på LED-belysning). Garantierna ställs av JuBo Tennis SL, ESB53298808, 
Calle Temple San Telm 7, 03700 Denia, Alicante, Spain. 
 
 

Kan service ingå i leasingavtalet? 
 

Ja, du kan be oss på JuBo Padel att offerera service och kostnaden för detta läggs in i leasingavtalet. I samma leasingavtal kan även andra 
produkter läggas in som driftsprogram, varuautomater, bollmaskiner, skåp, bänkar till omklädningsrum etc.  


