POSLOVNI NAJEM

INVESTIRAJTE BREZ
VEZAVE LASTNEGA KAPITALA

WE FINANCE YOUR BUSINESS

PAMETNA IZBIRA:
NAJETI NAMESTO KUPITI

PREDNOSTI
NAŠIH IZKUŠENJ

Konkurenca nikoli ne počiva. Podjetja, ki želijo ostati v koraku s trgom,
morajo vlagati v svojo infrastrukturo. Vprašanje je: nakup ali najem?
Z GRENKE rešitvami poslovnega najema je odločitev enostavna. Nakup
opreme veže vaš kapital, ki bi ga sicer lahko namenili v druga področja.
V drzne strategije, vaše zaposlene ali poslovne prostore.

GRENKE že od leta 1978 na trgu nastopa kot zanesljiv partner za podjetja,
ki svojo infrastrukturo raje najemajo na stroškovno učinkovit način, kot pa
vežejo svoj kapital z nakupi. Kot mednarodni strokovnjak za financiranje vam
ponujamo rešitve z najvišjo stopnjo prilagodljivosti in varnosti v načrtovanju.
Naše rešitve so zagotovljeno neodvisne od dobaviteljev in bank.

Če se odločite, da je poslovni najem za vas najboljša možnost, se obrnite na
vašega izbranega dobavitelja. Ta vam bo pojasnil prednosti najema za vaše
podjetje in vam pomagal izbrati želene predmete lizinga. Ne glede na to, ali je
vrednost opreme visoka ali ne, mi financiramo vaše želje že od 500 EUR dalje.

GRENKE ponudba financiranja vam v vsakem trenutku zagotavlja svobodo,
da se prosto odločate v korist svojega podjetja. Sledite svojim ciljem in
naj vaša vizija optimalne opreme postane resničnost. Financiramo lahko
skoraj karkoli. Osnova naše ponudbe je financiranje IT, pisarniške, kopirne
in telekomunikacijske tehnologije. Vendar pa na GRENKE lahko računate
tudi na mnogih drugih področjih. Najamete lahko celo predmete, ki se na
prvi pogled zdijo nenavadni.

Vaš izbrani dobavitelj bo družbi GRENKE v vašem imenu dostavil povpra
ševanje za financiranje in vas vodil skozi postopek do podpisa pogodbene
dokumentacije. Poleg tega bo dobavitelj še naprej vaš kontakt za morebitne
storitve in garancijske zadeve. Lizinško pogodbo boste prejeli s strani vašega
dobavitelja. Po podpisu pogodbe vam bo dobavitelj dostavil izbrane predmete
lizinga, ki jih boste lahko uporabljali znotraj dogovorjenega obdobja najema,
za uporabo pa boste plačevali privlačne obroke najema. Ob koncu dogovorje
nega obdobja najema se lahko odločite opremo vrniti, podaljšati najem
ali zahtevati ponudbo za odkup.
Poslovni najem pri GRENKE vam omogoča večjo prilagodljivost in likvidnost,
kar je za vas nedvomno prednost.

ZANESLJIVOST
IZKUŠENEGA PARTNERJA

PREGLED PREDNOSTI
NEODVISNOST

Namesto limitov na banki in obveznosti v vaših bilancah lahko s
poslovnim najemom ohranite likvidnost za nadaljnje investicije.
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PRILAGODLJIVOST
LIKVIDNOST ZA VEČJO SVOBODO
NAKUP

TRGOVEC
(dobavitelj)

Uporabljajte najnovejšo opremo in ne vežite kapitala na opremo,
ki hitro izgublja vrednost.

NAJEM

IT STROJNA
OPREMA

Razporedite stroške nabave skozi obdobje uporabe predmeta
lizinga in plačujte obroke najema s prihodki, ustvarjenimi med
in skozi uporabo opreme.

BLAGAJNIŠKI
SISTEMI

PRENOSNIKI,
RAČUNALNIKI, STREŽNIKI

DELOVNA
ORODJA,
STROJI
IN OPREMA

100 %
PROGRAMSKA
OPREMA

FRANKIRNI
STROJI

LABORATO
RIJSKA
TEHNOLOGIJA

(lizingodajalec)
Nakupna
pogodba

INVESTIRANI KAPITAL
BOLJŠA LIKVIDNOST

STORITEV

MEDICINSKA
OPREMA

Vaš izbrani dobavitelj ureja vse formalnosti in procese iz naslova
povpraševanja za financiranje pri GRENKE.
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Vaš trgovec vam bo z veseljem svetoval
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