O firmie
GRENKE to ekspert w dziedzinie leasingu IT. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu
GRENKELEASING AG, który powstał w latach 70-tych w Baden–Baden w Niemczech. Obecnie
jest to jedna z największych, niezależnych niemieckich firm leasingowych. Spółka jest notowana
na giełdzie we Frankfurcie nad Menem i posiada rating kredytowy Standard & Poor's BBB+/A2.
Leasing GRENKE
GRENKE specjalizuje się w leasingu sprzętu IT i to właśnie z myślą o jego specyfice tworzy swoje
produkty. Leasing jest sposobem na korzystanie z nowoczesnego sprzętu bez konieczności
inwestowania całej kwoty jego wartości od razu. Umożliwia korzystanie ze sprzętu na zasadzie
spłaty miesięcznych lub kwartalnych rat.
Przedmioty leasingu
•
•
•
•

sprzęt IT i oprogramowanie (laptopy, notebooki, tablety, zestawy komputerowe,
monitory, drukarki, serwery),
sprzęt audiowizualny i fotograficzny,
sprzęt telekomunikacyjny,
i inny.

Warunki finansowania
Niezależnie od wybranej umowy leasingowej, GRENKE dba o to, by wszystkie zasady były proste
i przejrzyste:
•
•
•
•
•
•

finansowanie w PLN,
finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są
niezmienne przez cały okres leasingu),
leasing sprzętu IT już od 1500 zł netto, pozostałych przedmiotów już od wartości 3 000
zł netto,
opłata wstępna wynosi 0%,
opłata przygotowawcza do 300 zł,
okres leasingu - od 18 do 60 miesięcy.

Leasing zamiast kupna
•
•
•
•
•

Łatwy i szybki dostęp do nowoczesnej technologii
Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania własnych środków
Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
Spłata rat leasingowych dokonywana jest z wypracowanej nadwyżki uzyskanej dzięki
większej efektywności nowoczesnego sprzętu

A ponadto leasing to:
•

Małe obciążenie finansowe oraz zwiększenie płynności środków finansowych

Wymagane dokumenty – PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów od wartości 3.000 – 30.000 zł. netto):
1. Wniosek – procedura uproszczona.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji
działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Dwa dowody tożsamości.
Wymagane dokumenty – PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):
1. Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji
działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3. Regon i NIP.
4. Dwa dowody tożsamości.
PRZEBIEG TRANSAKCJI:
1.
2.
3.
4.
5.

Złożenie wniosku.
Przekazanie wymaganych dokumentów.
Wybór wariantu warunków finansowych.
Otrzymanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
Podpisanie umowy i odbiór przedmiotu leasingu.

Więcej informacji na www.grenkeleasing.pl

