
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

 

PRESSMEDDELANDE 

 

Smartare investeringar i verkstadsutrustning med Drivus Financial 

Services 

Skräddarsydda paket med lösningar för att skapa lönsammare, effektivare och 

framtidssäkrade företag 

18 oktober 2022 – Drivus revolutionerar än en gång fordonslackeringsmarknaden i 

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) med sin nyss lanserade Financial Services. 

Financial Services förenklar leasingprocessen för utrustning så att verkstäder kan 

använda den senaste utrustningen med enkel tillgång till produktuppdateringar som 

ökar effektiviteten och förbättrar konkurrenskraften. 

 

Som en del av Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, är 

Drivus speciellt inriktat på verkstädernas dagliga utmaningar. Det nya initiativet 

Financial Services är inget undantag utan riktat mot att ge snabb återbetalning av 

investeringar genom minskad produktförbrukning och ökad produktion, tack vare 

modern utrustning. 

 

Babak Tehrani, Business Services Manager för Axalta Refinish i EMEA-regionen, 

säger: “Det är viktigt i tider av ekonomisk osäkerhet att verkstäderna kan fortsätta att 

investera i den senaste spetsutrustningen för att förbli konkurrenskraftiga. Men detta 

kommer till en initial kostnad som inte alla verkstäder har råd med. Det är där Drivus 

Financial Services kommer in. Programmet gör det möjligt för verkstäder att 

uppgradera till den utrustning de behöver, snabbt, med låga investeringar i förväg och 

för en fast månadsavgift." 

 

I månadsavgiften ingår utrustning och installation. Och för att undvika obehagliga 

överraskningar erbjuds ett heltäckande paket som innefattar årligt underhåll. 



  
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 

  

Leasingavgifterna behandlas som driftkostnader, så de påverkar inte balansräkningen, 

vilket innebär att verkstäderna omedelbart börjar förbättra både lackeringsresultaten 

och lönsamheten. 

 

Processen är enkel. Först analyserar Drivus verkstadens behov innan ett skräddarsytt 

förslag till leasinglösningar tas fram. När Drivus har kommit överens med verkstaden 

om principerna utvärderar Axaltas finanspartner begäran, för att därefter, om den 

godkänns, utarbeta det officiella leasingavtalet. När avtalet har undertecknats 

genomförs beställningen, utrustningen levereras och installeras, och verkstadens 

medarbetare utbildas av tillverkaren av utrustningen. 

 

”Drivus står på verkstädernas sida under den här svåra och ovissa perioden för att 

hjälpa dem att bygga sin verksamhet så att de presterar bättre varje dag”, tillägger 

Tehrani. 

 

För mer information, besök www.drivus.se. 

### 

Om Drivus  

Drivus-tjänsterna är en del av Axalta med mer än 150 års erfarenhet av 

fordonsreparationer över hela världen. Med ett fokus på framtiden bygger Drivus 

tjänster och skräddarsydda konsulttjänster på en gedigen förståelse för hur man kan 

driva en verkstad på ett lönsamt sätt.  

 

För mer pressinformation kontakta: 
 
Nina Bressler  
Indaba Communications 
78 York Street 
London W1H 1DP 
nina@weareindaba.com 
+44 207 692 4964 

För mer produktinformation kontakta: 
 
Rebecca Björner 
Marketing Communication Manger 
Axalta Coating Systems Sweden AB 
Södra Långebergsgatan 14  
421 32 Västra Frölunda 
Tel: +46 31 57 68 00 

http://www.drivus.se/
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