LEASING

INVESTOI SITOMATTA
PÄÄOMAA

WE FINANCE YOUR BUSINESS

HYVÄ VALINTA
LIISAA, ÄLÄ OSTA

HYÖDYNNÄ
KOKEMUSTAMME

Kilpailu ei nuku koskaan. Yritysten täytyy sijoittaa infrastruktuuriin, jos ne
haluavat pysyä markkinoiden tahdissa. Kysymys kuuluukin: kannattaako
ostaa vai hankkia rahoituksella? GRENKEn leasingratkaisut helpottavat
päätöksentekoa. Laitteiden ostaminen nimittäin sitoo pääomaa, jonka voisi
investoida johonkin muuhun, kuten uraauurtaviin strategioihin, työnteki
jöihin tai liiketiloihin.

GRENKE on vuodesta 1978 alkaen ollut luotettava kumppani yrityksille,
jotka haluavat liisata infrastruktuuria kustannustehokkaasti sitomatta
pääomaa ostoihin. Olemme kansainvälinen rahoitusasiantuntija ja
tarjoamme sinulle mahdollisimman joustavia sekä suunnitteluvarmuutta
tuovia konsepteja. Takaamme, etteivät tavarantoimittajat ja pankit
vaikuta neuvoihimme.

Jos toteat, että leasing on sinulle paras vaihtoehto, kysy siitä laitetoimitta
jaltasi. Kuulet leasingin hyödyistä liiketoiminnallesi ja voit valita haluamasi
tuotteet. Laitteiden arvo voi vaihdella huomattavasta melko vähäiseen.
Rahoitamme liiketoimintaasi jo 500 €:sta alkaen.

GRENKE-leasingin avulla voit aina valita vapaasti yrityksesi kannalta
parhaan vaihtoehdon. Vapauta tavoitteesi ja toteuta visiosi optimaalisista
laitteista. Voimme rahoittaa lähes mitä tahansa. Yleisimpiä rahoituskohtei
tamme ovat esimerkiksi IT, toimistotuotteet, kopiointi- ja turvallisuustek
nologia. Voit kuitenkin luottaa GRENKEen myös monilla muilla toimialoilla.
Voit myös liisata kohteita, jotka ensisilmäyksellä saattavat vaikuttaa hieman
erikoisilta.

Laitetoimittajasi huolehtii tarvittavista toimenpiteistä ja lähettää leasing
pyynnön GRENKElle. Otat myös jatkossa yhteyden toimittajaan huolto- ja
takuuasioissa. Saat leasingsopimuksen laitetoimittajaltasi. Kun olet alle
kirjoittanut sopimuksen, toimittaja toimittaa haluamasi tuotteet, joita käytät
leasingjakson ajan. Maksat leasingmaksun sopivissa erissä. Voit leasing
jakson lopussa päättää, haluatko ostaa laitteen, palauttaa sen vai pidentää
vuokrausjaksoa.

LUOTA AMMATTITAITOISIIN
KUMPPANEIHIN

EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
RIIPPUMATTOMUUS

Koska pankkilainaa ei tarvita eikä oma tase kuormitu,
maksuvalmiutta säästyy muihin investointeihin.

ASIAKAS
(vuokraaja)

SUUNNITTELUVARMUUS

GRENKE-leasing tarjoaa enemmän joustavuutta ja likviditeettiä, joista on
sinulle varmasti hyötyä.

IT-LAITTEET
Tuotetakuu
Leasing
sopimus

LIKVIDITEETTI LISÄÄ VAPAUTTA
OSTAMINEN

Jaa hankintakustannukset kohteen koko käyttöiälle ja
maksa leasingmaksut laitteen käytön aikana tai sen avulla
syntyvillä tuotoilla.
JOUSTAVUUS

JÄLLEENMYYJÄ
(toimittaja)

Käytä uusimpia laitteita ilman pääoman sitomista nopeasti
vanheneviin ja arvoltaan aleneviin laitteisiin.

LEASING

KONEPAJA
TYÖKALUT,
KONEET
JA LAITTEET

(vuokralleantaja)
Puitesopimus

SIJOITETTU PÄÄOMA
VAPAA MAKSUVALMIUS

KASSA
JÄRJESTELMÄT

KANNETTAVAT
TIETOKONEET,
PÖYTÄTIETOKONEET,
PALVELIMET

OHJELMISTOT

100 %

FRANKEERAUS
KONEET

LÄÄKETIE
TEELLISET
LAITTEET

PALVELU

Jälleenmyyjä hoitaa kaikki toimenpiteet ja käsittelee
leasingpyynnön GRENKEn kanssa.
TURVALLISUUS
TEKNOLOGIA
JA HÄLYTYS
JÄRJESTELMÄT

KAHVI
AUTOMAATIT

LABORATORIO
TEKNOLOGIA

PUHDISTUS
TEKNOLOGIA

KOPIOKONEET,
TULOSTIMET

TOIMISTO
KALUSTEET

PUHELIN
JÄRJESTELMÄT

Jälleenmyyjäsi antaa mielellään neuvoja

www.grenke.fi

Puh.
+358 975 994 211
Faxi
+358 975 994 250
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