Lej din nye unit og få arbejdsro
Få en 5-årig lejeaftale, som sikrer dig styr på
driften og økonomien – og giver ro i maven.

Hvorfor leje fremfor eje?

Fleksibilitet uden fusk

Med en lejeaftale gennem Dent Support få du først og
fremmest en topmoderne unit. Men du får også styr på
både driften og økonomien, og du skal ikke bekymre dig
om uforudsete udgifter:

Når lejeperioden på de 5 år er
udløbet, vælger du frit, hvad der skal
ske med din unit:

Fast månedlig ydelse - du kender dine udgifter og
fordeler omkostningerne over en længere periode.

Forlæng aftalen med 5 år
– til nedsat pris på samme vilkår.

Ingen forudbetaling - du belaster ikke din likviditet
eller kassekredit.

Køb unit’en til den reelle restværdi
– med transparente afskrivninger, så
du ikke betaler for meget.

Ingen uforudsete udgifter - alle serviceeftersyn og
eventuelle reservedele er inkluderet i lejeprisen.
Driftssikker hverdag - vi leverer og monterer og sørger
for, at din unit kører, som den skal – i hele lejeperioden.

Indgå en ny lejeaftale
– få en spritny unit med den seneste
teknologi og returnér den gamle
uden ekstra omkostninger.

Fuld fleksibilitet - når lejeperioden er slut, har du flere
muligheder.

Returnér unit’en til os
– uden ekstra omkostninger.
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info@dentsupport.dk . dentsupport.dk

Få den unit, der passer netop til dig
Din tandlægestol er omdrejningspunktet for alle dine
behandlinger. Da alle er forskellige og arbejder forskelligt,
er det vigtigt, at du får den model, der understøtter dine
behov og dit arbejde bedst muligt.
Du kan vælge mellem units fra KaVo og Heka, som begge
er førende producenter. Glæd dig til høj funktionalitet,
enkel betjening, intuitive arbejdsprocesser og utallige
muligheder for personlig tilpasning hvad angår både
funktion og look – så din arbejdsdag bliver, som du vil have
den.
Læs om Heka og KaVo units på www.dentsupport.dk

Vil du leje?
Så er vi kun et opkald væk og kommer gerne ud og
besøger dig på din klinik. Du er også velkommen til at
opleve KaVo og Heka units i vores showroom.
Vi hjælper dig hele vejen. Vi sammensætter og bestykker
din unit, udregner din 5-årige lejepris og hjælper dig med
at finde præcis den løsning, som passer til dig og din klinik.
Ring og hør mere på 70 233 121.

360° service med Dent Support
Hos Dent Support handler dentalservice om tryghed.
Vi kender branchen og forstår vigtigheden af, at dit
udstyr fungerer optimalt – hver dag, året rundt.
Det kræver både erfaring, et professionelt set-up
og det helt rigtige team af specialiserede teknikere
at håndtere den løbende service og de akutte problemer, der kan opstå i din arbejdsdag.
Derfor har vi sat et stærkt hold dedikeret til at holde
din klinik kørende. Du skal blot kontakte vores
servicecenter. Så klarer vi resten!
Hør om vores servicekoncept - ring på 70 233 121.
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