Få finansieret dit energirenoveringsprojekt
- Leasing af EC-ventilatorer

Sammen med ventilationsentreprenøren følger vi dig hele vejen.

ebmpapst har i mange år solgt og rådgivet om ventilatorer til små og store energirenoveringsprojekter, hvor de gamle
ventilatorer udskiftes til nye energieffektive EC ventilatorer.
Vi er med fra den første energiscreening og frem til finansiering af projektet. Vi står bag dig i hele produktets levetid.
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Leasing starter

Det foregår helt enkelt
Den månedlige leasingydelse inklusiv funktionsgaranti beregnes af ebmpapst.
Kreditvurdering, godkendelse og leasingaftale på 1 til 5 år udføres af Leasingselskabet.
ebmpapst yder funktionsgaranti, på alle ventilatorerne, i leasingperioden.
Ventilationsentreprenøren leverer og installerer ventilatorerne.
ebmpapst håndterer alle processer omkring leasing og garanti

Finansiering med funktionsgaranti
ebmpapst og en af Danmarks største banker finansierer dit
energiprojekt og yder funktionsgaranti på EC ventilatorerne i hele
leasingperioden.
Der er flere gode grunde til at vælge en leasingmodel. Du gør store anskaffelsessummer til overkommelige månedlige leasingafgifter, der er fradragsberettigede, og du belaster ikke likviditeten i dit
anlægsbudget.
Netop, det årlige fastlagte budget kan udskyde energiprojekter. Der er energiprojekter, hvor der spares
50-70% på elregningen, og man vil rigtig gerne i gang, men der er ikke afsat midler på årets budget
til investeringen. Energiprojektet udskydes til næste budgetår, og man går glip af op til et helt års elbesparelser. Besparelser, der snildt kunne betale leasingydelsen og stadig give en nettobesparelse på
driftsbudgettet – her og nu!

Eksempel
Leasing af energiprojekt til kr. 300.000,- over 5 år
Din udbetaling

0 kr.

Din månedlige betaling inkl. funktionsgaranti

6.000 kr.

Din månedlige energibesparelse

10.000 kr.

Din månedlige nettobesparelse

4.000 kr.

Betaling af restværdi efter endt leasingperiode kr. 3.000,Årlig besparelse efter endt leasingperiode kr. 120.000,Samlet besparelse i ventilatorernes levetid, over 15 år kr. 1.440.000,-
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