LEASING

INWESTUJ W ROZWÓJ FIRMY.
LEASING ZAMIAST KUPNA

WE FINANCE YOUR BUSINESS

INWESTUJ BEZ ZAMRAŻANIA
SWOJEGO KAPITAŁU

KORZYSTAJ Z ELASTYCZNEGO
LEASINGU

Firmy, które chcą być o krok przed innymi graczami na rynku, muszą stale
inwestować w swoją infrastrukturę. Pojawia się wtedy pytanie: zakup za
gotówkę czy leasing? Z GRENKE decyzja jest prosta. Kupno przedmiotu to
zamrażanie kapitału, który może być zainwestowany inaczej: w innowacyjną
strategię, nowych pracowników lub w siedzibę firmy. Jeśli zdecydujesz, że
leasing to najlepszy wybór dla Twojej firmy, decyzję otrzymasz nawet do
30 minut od złożenia wniosku. Zwróć się do swojego dostawcy – to u niego
wybierzesz przedmioty, których potrzebujesz, i dowiesz się o wszystkich
korzyściach leasingu. GRENKE finansuje zakupy już od wartości 3 000 PLN.
Po wyborze przedmiotów wypełnij wniosek leasingowy, a resztą zajmie się
Twój dostawca. To on złoży u nas wniosek, udzieli Ci informacji o serwisie,
gwarancji i rękojmi, od niego również otrzymasz swoją umowę leasingu.
Po jej podpisaniu od razu odbierzesz sprzęt i będziesz płacił wygodne raty.

GRENKE powstało w 1978 r. w Niemczech. Mamy wieloletnie doświadczenie
i sprawdzonych ekspertów, którzy doradzą Ci na każdym etapie umowy.
Zależy nam na rozwoju Twojej firmy. Dlatego oferujemy Ci najlepsze,
elastyczne warunki leasingu, dzięki czemu możesz używać najnowocześ
niejszego sprzętu bez zamrażania swojego kapitału.

POLEGAJ NA PROFESJONALNYCH PARTNERACH

ZOBACZ, CO ZYSKASZ!
NIEZALEŻNOŚĆ

Leasing nie narusza Twojej zdolności kredytowej, nie wpływa
na bilans i tym samym nie pogarsza kondycji firmy. Przeciwnie –
poprawia jej wypłacalność, wynik bilansu oraz rating.

KLIENT
(leasingobiorca)

Pod koniec trwania umowy zdecydujesz, czy chcesz go wykupić, czy przedłużyć
okres leasingu.

Chcemy, byś cieszył się swobodą działania i by finanse nie ograniczały
Twojej firmy, ale były powodem jej wzrostu. Wiemy, że aby się rozwijać
i osiągać wyznaczone cele, potrzebujesz najnowocześniejszego sprzętu,
i dlatego nasza oferta leasingowa jest tak szeroka. Finansujemy niemal
wszystkie urządzenia – przede wszystkim sprzęt IT i oprogramowanie, ale
również kopiarki, technologie telekomunikacyjne czy sprzęt specjalistyczny.
Jeśli masz inne nietypowe potrzeby, skontaktuj się z naszym doradcą.

BEZPIECZEŃSTWO PLANOWANIA
Gwarancja
i rękojmia
Umowa
leasingu

Nie musisz zamrażać całej kwoty od razu, za to Twój nowy sprzęt
zarobi na spłatę rat leasingu. Dzięki temu możesz swobodnie
planować dalsze działania.

SPRZĘT IT

ELASTYCZNOŚĆ
DOSTAWCA

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA TO
WIĘKSZA SWOBODA W BIZNESIE
KUPNO

(leasingodawca)
Umowa zakupu

Nowe technologie bardzo szybko się zmieniają. Korzystając
z leasingu, używasz najnowocześniejszego sprzętu, a na koniec
decydujesz, czy chcesz go zatrzymać czy wymienić na nowy.

SYSTEMY POS,
DRUKARKI
BONOWE

LAPTOPY, NOTEBOOKI,
TABLETY, ZESTAWY
KOMPUTEROWE,
MONITORY, SERWERY

WYPOSAŻENIE
WARSZTATU

100%

OPROGRAMOWANIA

SPRZĘT
AUDIO-VIDEO
I FOTOGRAFICZNY

TECHNOLOGIE
LABORATORYJNE

INDYWIDUALNA OBSŁUGA

LEASING

Twój dostawca zajmie się wszystkimi formalnościami i samym
procesem składania wniosku leasingowego w GRENKE. Możesz
również liczyć na wsparcie Twojego osobistego doradcy GRENKE
na każdym etapie realizacji wniosku i umowy.
ZAINWESTOWANY KAPITAŁ
WOLNE ŚRODKI FINANSOWE

SPRZĘT
MEDYCZNY

SYSTEMY
MONITORINGU,
SYSTEMY
ALARMOWE

SPRZĘT
GASTRONO
MICZNY

TECHNOLOGIE
CZYSZCZĄCE

KOPIARKI,
DRUKARKI,
PLOTERY

MEBLE
BIUROWE

SPRZĘT
TELEKOMUNI
KACYJNY
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