
Leid utstyr sikrer mer forutsigbar 
og tryggere drift

Nyhet:Utleie! 
Garantert oppetid, optimalt vedlikehold og 
full kostnadskontroll til fast månedlig pris

AKVA group tilbyr nå utleie av kapitalkrevende og forretningskritisk 
utstyr. Dette gir deg som kunde en rekke fordeler innen økonomi, 
drift og service. 

Leieavtalen inkluderer installasjon, opplæring og igangsettelse. 

Vi gir mulighet for leie innenfor de fleste av våre produktområder, 
som eksempelvis fôringssystemer og kamerasystemer. Vi har 
også mulighet til å beregne leieavtaler på forespørsel på andre 
produkter.

AKVA group er garantist for trygghet og kompetanse

Akva group er verdens største leverandører til oppdrettsnæringen.  
Vi er aktiv i alle markeder med kontorer over hele verden. Vi leverer 
alt fra enkle komponenter til enkle komponenter til komplette 
installasjoner og service til både landbaserte 
og merdbaserte akvakultur prosjekter.

 

 

La medarbeiderne konsentrere seg om 
å bygge kompetanse og erfaring der 
verdiene virkelig skapes. Vi tar oss av 
vedlikehold og service. 
  

Your Aquaculture Technology and Service Partner

Driftssikkerhet: Leie senker risikoen 
for unødvendig tidsbruk og driftsstans 
som følge av slitasje, dårlig vedlikehold 
eller feil bruk av utstyr. 



• Komplette akvakulturprosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking • Ringvasking

• Fôrflåter • Arbeidsbåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software • Utleie av utstyr • Service

Utleie av utstyr

Vårt serviceapparat finnes langs hele kysten, 
vi har en av næringens beste serviceapparat, 
lokalisert langs hele kysten.   

AKVA group er ledende leverandør av service-
tjenester og teknologi til fiskeoppdrett, og 
står bak flere sterke merkenavn som: Wave-
master, Polarcirkel, Fishtalk og Akvasmart.

Ved et ordinært kjøp anskaffer du som 
kunde et produkt. Når du leier, betaler 
du for et vellykket sluttresultat. 

AKVA group ASA, telefon: 51 77 85 00
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www.akvagroup.com

           Your Aquaculture Technology and Service Partner

Leietakere får vårt mest moderne utstyr 
med høyest tilgjengelige kvalitet. Som 
utleier tar vi ingen sjanser! 

Økonomi 
Ingen skjulte utgifter – få full oversikt og kontroll 
på det reelle kostnadsbildet

•  Leie gir mulighet for anskaffelse av kapitalkrevende utstyr, 
   uten å være avhengig av store investeringsbudsjetter.
•  Ingen oppstartsgebyrer eller depositum. Fast månedlig leie. 
•  Alle vedlikeholds- og servicekostnader er inkludert i leien. 
•  Vedlikehold av komplisert teknisk utstyr krever kompetanse 
   og trening – dette er kostnadskrevende å ha i egen virksomhet. 
   La medarbeiderne konsentrere seg om å bygge kompetanse 
   og erfaring der verdiene virkelig skapes.

Drift
Nytt utstyr som vedlikeholdes av spesialister reduserer risiko

•  Når du leier forretningskritiske systemer og produkter vet du at de
   alltid er konfigurert og vedlikeholdt av spesialister. Dette reduserer
   risiko for skader og driftsstans som følge av feil bruk eller uerfarenhet 
   i kritisk vedlikeholdsarbeid. 
•  Du har den siste tilgjengelige teknologien og det mest moderne
   utstyret. Utstyrsparken blir aldri eldre enn fire år gammel om du leier. 
•  Du slipper haste/krise-anskaffelser av utstyr som blir ødelagt – 
   det er vårt ansvar å sørge for at du har det som skal til for å holde
   driften i gang.
 
Service
Som leiekunde har du vår fulle oppmerksomhet og det høyeste 
servicenivået – alltid!

•  Vi gir 1 måned kostnadsfri leie pr år i leieperioden. Det gir deg 
   som kunde stor fleksibilitet ifm oppstart og avslutning av leieavtalen. 
•  Mulighet for endringer og utvidelser underveis – utstyret tilpasses
   anleggets behov.
•  Leietakere får vårt mest moderne utstyr med høyest mulig kvalitet. 
•  Leieavtalene har høy prioritet for våre serviceteknikere. Vi strekker
   oss langt for å holde «oppetid» på leid utstyr.
•  Vi er lokalisert langs hele Norskekysten og har et av bransjens 
   beste serviceapparat. 
 

Jøran Strand 
Regionsjef nord 

+47 75 00 66 32
+47 952 86 386

jstrand@akvagroup.
com

Jørn Sivertsen 
Regionsjef midt 

+47 75 00 66 33
+47 918 43 747 

jsivertsen@akvagroup.
com

Roy Magne Ohren 
Regionsjef vest 

+47 73 84 28 10
+47 913 12 974

rmohren@akvagroup.
com

Stig Martin Bø 
Regionsjef sør

+47 51 77 85 91
+47 907 60 614

smbo@akvagroup.
com


