
 
 
 

Anbefalinger ved finansiering af 
Kopi- og printløsninger 

 
(7. udgave 2015) 

 
De virksomheder, der leverer kopi- og printløsninger og de leasingselskaber, som 
finansierer udstyret, ønsker at medvirke til fornuftige finansieringsløsninger heraf. 
 
Derfor har producenter inden for kopi- og printbranchen samt leasingselskaberne 
organiseret i Finans og Leasing besluttet at fremkomme med følgende anbefalinger: 
 

 Leasingaftalen bør ikke indeholde finansiering, der overstiger værdien af det 
udstyr, som aftalen omhandler. 

 Hvis en bestående leasingaftale forudsættes at ophøre, bør du sikre dig, at 
dette tydeligt fremgår af den nye leasingaftale. 

 Hvis en bestående leasingaftale ophører eller ændres som led i anskaffelsen 
af nyt udstyr, opfordres du til hos leverandøren at få oplyst følgende: 

 Med hvilke beløb du er godskrevet for eventuelt i byttegivet udstyr og 

 Eventuel medfinansieret restgæld fra tidligere leasingaftaler. 

 Leasingaftalens løbetid bør ikke være længere end udstyrets levetid. Normalt 
har fabriksnyt kopi- og printudstyr en økonomisk levetid på maksimalt 5 år. 

 Leasingaftalen bør ikke indeholde beløb, som du hæfter for ved 
leasingperiodens udløb, med mindre du selv aktivt har fremsat ønske herom 
og da normalt ikke ved leasingperioder på over 4 år. 

 Serviceaftaler, tegnet separat på leaset udstyr, bør dække den tidsmæssige 
periode på leasingaftalen. 

 
Ovennævnte anbefalinger skal bl.a. sikre, at du som kunde får en finansiering af din nye 
kopi- og printløsning, der passer til udstyrets økonomiske levetid. 
 
Derfor bør du sikre dig, at din leverandør overholder disse retningslinjer. 
 
Anbefalingerne gælder såvel ved leasingaftaler som ved all-in leasingaftaler (leasingaftaler 
hvor leasingydelsen også dækker service og eventuelt tillige forsikring). 
 
Du bør endvidere afholde dig fra at benytte enhver form for ”sidebreve” ved anskaffelse af 
kopi- og printløsninger og i stedet sikre dig, at alle dele af aftalen fremgår af den indgåede 
leasingaftale. Hvis du er i tvivl om, hvad der i forhold til leasingselskabet er gældende, er 
du altid velkommen til at kontakte dette og få det afklaret. 
 
Da leasingaftalen eller all-in leasingaftalen fremover vil være et økonomisk 
mellemværende mellem dig som kunde og leasingselskabet, anbefaler vi, at du inden 
aftalen underskrives tager kontakt til leasingselskabet for at rydde enhver tvivl af vejen. 
 
Vær dog opmærksom på at til trods for nærværende anbefalinger er det altid indholdet af 
leasingaftalen mellem dig og leasingselskabet, som vil være gældende. Anbefalingerne i 
denne brochure er ikke en del af aftalegrundlaget, med mindre der er henvist hertil i 
leasingaftalen, eller det indføjes i selve leasingaftalen. 



 
 
 

 
De producenter af kopi- og printløsninger samt leasingselskaberne, der står bag disse 
anbefalinger, er følgende: 
 
Producenter organiseret i IT-Branchens 
Udvalg for Kopi- og Printproducenter 

 Leasingselskaber organiseret i 
Finans og Leasing 

   
Canon Danmark A/S 
Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S 
Xerox Danmark A/S 
Brother Nordic A/S 
Ricoh Danmark A/S 
Hewlett Packard A/S 
Lexmark Danmark A/S 
Sharp Business Systems Danmark A/S 
OKI System A/S 

 De Lage Landen Finans 
 Ikano Bank 
 Leasing Fyn Bank A/S 
  
 
 
  

Leasingselskaber ejet af 
producenter, som er organiseret i 
IT Branchen 

  
 Ricoh Capital Danmark A/S 
 Xerox Financial Services Danmark A/S 
  
 
 
  

 
 


