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MacRent tar över Digital Inn
MacRent (Hyrcentralen Datapartner Vikander AB, 556558-8265) har idag ingått avtal om förvärv gällande
delar av rörelsen i Digital Inns konkursbo via konkursförvaltaren advokat Anders Nilsson,
Wistrand Advokatbyrå. Digital Inn AB försattes i konkurs den 22 april 2020 och Digital Inn Holding AB
den 23 april 2020.
Digital Inn var en av Sveriges ledande Apple Premium Reseller (APR) med omkring 130 anställda samt
8 butiker runt om i Mälardalen vid konkursen.
MacRent är en Apple auktoriserad-återförsäljare och en Premium Service Provider sedan 90-talet.
Detta i kombination med förvärvet skapar perfekta förutsättningar för ett personligt helhetsgrepp för dig
som kund, tillgänglighet för både företags- och privatkunder. MacRent erbjuder en stor trygghet även för
konsumenten och är behjälpliga med reklamationsärenden för Apples produktsortiment.
Jonas Vikander, VD för MacRent kommenterar:
”Vi tar ett naturligt steg framåt genom att bl.a. ta över Digital Inns aktier i det helägda dotterbolaget
Digital Inn Finans AB (556740-0568). Genom förvärvet accelererar vi mot våra utvecklingsmål.
MacRent kommer att vara behjälplig för alla Digital inn-kunder som behöver hjälp med sin Apple hårdvara,
både garanti och servicereparationer.
Vi erbjuder självklart enheter som ska in i ett MDM via Apple-enhetsregistrering (tidigare Apple-DEP)
och efterfrågan på denna tjänst är stor hos företag och skolor.
Vi ser fram emot att kunna dela med oss av Sveriges största lager av Apple produkter samt en av de mest
lättmanövrerade hemsidorna; www.macrent.se.
Vi står redo att leverera hyrlösningar genom MacRents unika hyreskoncept till Mälardalen
såväl som till resten av Sverige.
Vi har Apples fulla stöd som en av de mest renommerade och snabbast växande återförsäljare.
MacRent levererar inte bara en produkt, vi levererar en lösning oavsett vart kunden arbetar.
Vi har gjort det i 20 år och kan stoltsera med att att säga att vi är äldst i branschen vad gäller
att paketera IT-drift på ett attraktivt sätt.
MacRents kundkrets rymmer både stora IT intensiva företag som reklambyråer, TV- och filmproducerande bolag
och mindre verksamheter som möbelbutiker, frisörer, advokater, fotografer och modedesigners.
Därför är vår slogan ”Inte bara teknik – Vi förmedlar passion..”
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