
Kiinteä hinta

Toimintavarmuus

Säästöä joka päivä

Ei sido pääomaa

Paras suorituskyky

Paras tuottavuus

Uusimmat laitteet aina käytössä

Helppo kustannuslaskenta

Vuokra vähennyskelpoinen

Metos huoltoleasing ja  
rahoitusleasing

Pieni kuukausivuokra, suuret edut  

www.metos.fi



Esimerkkejä huoltoleasinghinnoista. Sopimuskausi 4 vuotta.

Metos 
SELFCOOKINGCENTER 201

Metos MARVEL E1 
PAINEKEITTOKAAPPI

Metos WD-6 
ASTIANPESUKONE

Metos WD-7 AUTOSTART
ASTIANPESUKONE

Metos PROVENO 100 L

Metos 
SELFCOOKING CENTER 61 

Huoltoleasing
•	 kohde toimii vakuutena
•	 budjetointi ja rahoitussuunnittelu helpottuvat
•	 vuokra on verovähennyskelpoinen
•	 ei tarvitse sitoa pääomaa laitteisiin
•	 kiinteä kk-vuokra koko sopimuskauden ajan
•	 keittiön avainlaitteet aina huollettuina ja 

 toimivina

Vuokrahinta sisältää 
•	 laitteen
•	 rahdin ja asennuksen
•	 ennakoivan huoltokäynnin kerran vuodessa 

ilman erillistä syytä sisältäen huolto-
ohjelman mukaiset, mittaukset, testit, säädöt 
ja vikaantuneiden kompo nenttien uusimisen 
(Työ tehdään sovittuna ajankohtana arkisin 
kello 7-16 välillä ja se sisältää matkakulut ja 
tarvittavat osat)

•	 kaikki muut laitteen tarvitsemat huoltotoi-
menpiteet (ei pesuaineita) koko sopimuskau-
den ajan mukaan lukien laitteen kuluvat osat, 
kuten lamput ja tiivisteet

•	 laitteen käyttökoulutuksen 

Vuokrahinta ei sisällä
•	 käyttövirheistä tai käyttötarkoituksen vastai-

sesta käytöstä aiheutuneiden vikojen korjaa-
mista

•	 työtä normaalin työajan (ma-pe klo 7-16) 
ulkopuolella

•	 huoltopäivystyksen kustannuksia

Sopimuskauden (4v) jälkeen
•	 laitteen voi lunastaa itselleen 10%:lla alkupe-

räisestä hinnasta
•	 laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin Metos 

noutaa vanhat, tuo uudet ja uusi sopimus 
solmitaan

•	 laitteet voidaan palauttaa asiakkaan kustan-
nuksella Metoksen ilmoittamaan paikkaan

Sopimuskausi 4 vuotta.

Huoltoleasing

alk. 204,-/kk

alk. 389,-/kk

alk. 322,-/kk alk. 431,-/kk

alk. 144,-/kk alk. 183,-/kk



151,-/kk

Esimerkkejä rahoitusleasinghinnoista. Sopimuskausi 4 vuotta.

Metos 
SELFCOOKINGCENTER 201

Metos MARVEL E1 
PAINEKEITTOKAAPPI

Metos WD-6 
ASTIANPESUKONE

Metos WD-7 AUTOSTART
ASTIANPESUKONE

Metos PROVENO 100 L

Metos 
SELFCOOKING CENTER 61 

Rahoitusleasing
•	 kohde toimii vakuutena
•	 budjetointi ja rahoitussuunnittelu helpottuvat
•	 vuokra on verovähennyskelpoinen
•	 ei tarvitse sitoa pääomaa laitteisiin
•	 kiinteä kk- koko sopimuskauden ajan

Vuokrahinta sisältää 
•	 laitteen
•	 laitteen käyttökoulutuksen 

Vuokrahinta ei sisällä
•	 rahtia ja asennuksia
•	 kaikki laitteen tarvitsemat huoltotoimenpiteet 

koko sopimuskauden ajan mukaan lukien lait-
teen kuluvat osat, kuten lamput ja tiivisteet

Sopimuskauden (4v) jälkeen
•	 laitteen voi lunastaa itselleen 3kk:n vuokraa 

vastaavalla summalla
•	 laitteet voidaan vaihtaa uusiin, jolloin Metos 

noutaa vanhat, tuo uudet ja uusi sopimus 
solmitaan

•	 laitteet voidaan palauttaa asiakkaan kustan-
nuksella Metoksen ilmoittamaan paikkaan

Sopimuskausi 4 vuotta.
•	 myös muita vaihtoehtoja

Rahoitusleasing

337,-/kk

246,-/kk 339,-/kk

97,-/kk 131,-/kk



Metos Oy Ab

Ahjonkaarre, 04220 Kerava 

puh. 0204 3913

e-mail: metos.finland@metos.fi

www.metos.fi

● Pilvipalvelu, ei ohjelmistoasennuksia
● Edullinen
● Helppo asentaa ja helppo käyttää
● Elintarviketurvallisuuden ja laadun varmistaminen helposti ja 

tehokkaasti
● Tiedot saatavilla helposti ja nopeasti koska tahansa
●  Pakastimet, kylmiöt, pikajäähdytys, astianpesukoneet, vitriinit, 

vaunut, kuljetusratkaisut, uunit,  keittopadat jne. 

Tarkistuslistat
Pilvipalvelu

Lämpötilojen  

mittaaminen käsin
Raportit ja  

niiden jakaminen

Hälytykset
Automaattinen  

lämpötilanvalvonta

Katso video

Automaattinen ja kattava 
lämpötilanseuranta järjestelmä 


