Prilagodljive možnosti

Kje in kako

Poslovni najem si lahko prilagodite svojim potrebam in
zmožnostim:

Razvejana mreža ponudnikov GRENKE storitve
omogoča pridobitev informativne ponudbe za
financiranje na več kot 1500 prodajnih mestih širom
Slovenije, kar vam omogoča popolno svobodo pri
izbiri ponudnika opreme.

:: kvartalno (1,5% ugodnejše) ali mesečno plačevanje
obveznosti
:: možnost vzpostavitve SEPA direktne bremenitve ali
samostojno plačevanje računov
:: ugodno zavarovanje predmetov v najemu pri
GRENKE ali možnost uveljavljanja lastnega zavarovanja
(vinkulacija)!

Vse na enem mestu: povpraševanje
odobritev
prevzem
sklenitev
uporaba v manj kot 2 urah*.

:: obdobje od 12 do 60 mesecev*
:: brez pologa* in plačila DDV vnaprej
:: brez stroškov odobritve do vrednosti
5.000 EUR neto
:: fiksni obrok najema!
:: odobritev v 2 urah do zneska 25.000 EUR.

Poslovni najem

Poslovni najem

Prednosti

GRENKE je strokovnjak za financiranje in je s t.i. »small
ticket leasingom« vodilni na evropskem tržišču.
Specializirani smo za financiranje:

Poslovni najem vam poleg zagotovljenega dostopa
do najmodernejše tehnologije omogoča naslednje
prednosti:

:: IT elektronske opreme (prenosniki, strežniki,
komunikacijska oprema, TV, multifunkcijske naprave,
tiskalniki, kopirne naprave, IP telefonija, telefonske
centrale, alarmni sistemi, ...),
:: pisarniškega pohištva,
:: medicinske opreme in pripomočkov.
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::

Storitev je namenjena vsem oblikam pravnih oseb s
sedežem v Republiki Sloveniji:
:: d.o.o., d.n.o., k.d., d.d.,
:: tudi samostojnim podjetnikom (s.p.),
:: javnim in zasebnim zavodom, šolam, bolnicam,
univerzam in ostalim javnim ustanovam.

bonitetna ocena se vam ne zmanjšuje;
lastna finančna sredstva usmerjate v produktivnost;
prejmete stroškovni račun za najem (vstopni DDV);
nimate stroškov amortizacije;
ob sklenitvi pogodbe brez vnaprejšnjega plačila DDV;
takojšnja uporaba opreme.

Poleg navedenih prednosti imate ob
dogovorjenega obdobja najema več možnosti:

koncu

:: vračilo predmeta lizinga;
:: odkup predmeta lizinga;
:: podaljšanje najema z ali brez menjave predmeta lizinga.

O GRENKE:
:: ustanovljeno leta 1978
:: vodilni na trgu »small ticket leasing« (lizing od 500 EUR
neto nabavne vrednosti naprej) v Evropi
:: deluje v 26 državah
:: vsi procesi so certificirani z DIN EN ISO 9001
:: od 24. marca 2003 kotira na borzi SDAX v Nemčiji
:: od septembra 2010 prisotni v Sloveniji
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