LEASING

ET GODT VALG
LEASING I STEDET FOR KØB

WE FINANCE YOUR BUSINESS

INVESTERING UDEN
KAPITALBINDING

VI STILLER VORES
ERFARING TIL RÅDIGHED

Konkurrenterne sover aldrig. Konkurrencedygtige virksomheder investerer i
infrastruktur. Spørgsmålet er – køb eller leasing? GRENKEs leasingløsninger
gør valget let. Ved at købe udstyr binder I kapital, der ellers kunne investeres
til andre formål. I innovationsstrategier, i medarbejderne eller i lokaler og
andre faciliteter.

Siden 1978 har GRENKE arbejdet som en troværdig leasingpartner for
virksomheder, der ønsker at investere omkostningseffektivt i IT-infrastruk
tur fremfor at binde kapital i udstyrsinvesteringer. Som internationale
leasingeksperter kan vi tilbyde løsninger med høj fleksibilitet og sikkerhed i
planlægningen. Vi rådgiver jer helt uafhængigt af leverandører og banker.

Hvis I beslutter, at leasing er den bedste løsning for jer, kontakter I blot
jeres leverandør. De kan forklare de fordele, som leasing indebærer og
I vælger det udstyr, I har brug for. Det gælder både udstyr af høj værdi eller
af mindre omfang. Vi tilbyder finansiering helt ned til DKK 3.500.

Med GRENKEs leasingløsninger kan I altid frit vælge den forhandler, der
er bedst for jeres virksomhed. Hav fokus på målene, og realisér jeres vision
om altid at have det bedste udstyr. Vi kan finansiere næsten alt. Vores
kerneområder er IT, kontorudstyr, kopimaskiner og teleudstyr. Derudover
kan GRENKE hjælpe på mange andre områder. I kan lease mange typer
udstyr, som i første omgang måske ikke virker oplagt.

Jeres leverandør tager sig af alt det praktiske og sender en leasing
forespørgsel til GRENKE. De er også jeres faste kontakt vedrørende service
og garanti. I modtager leasingaftalen fra jeres leverandør. Når den er
underskrevet, leverer de det ønskede udstyr, som I derefter råder over i leasing
aftalens løbetid. I betaler en fordelagtig leasingydelse. Når leasingaftalen
udløber, kan I vælge at erhverve udstyret, returnere det eller forlænge aftalen.

VÆLG EN PARTNER
MED ERFARING

OVERSIGT OVER JERES FORDELE
UAFHÆNGIGHED

Frem for at optage lån i banken eller trække på virksomhedens
likvide midler bevarer I den fulde likviditet til andre investeringer.

KUNDE
(leasingtager)

En leasingaftale med GRENKE giver jer en større fleksibilitet og øget
likviditet med de deraf følgende fordele.

SIKKER PLANLÆGNING
Garanti,
reklamationsret
Leasing
aftale

FLEKSIBILITET
ØGET LIKVIDITET GIVER STØRRE FRIHED
KØB

FORHANDLER
(leverandør)

I råder over det nyeste udstyr og binder ikke kapital i
udstyr, der hurtigt taber værdi.

LEASING

ITHARDWARE

Investeringsomkostningerne spredes over den periode, hvor I
bruger udstyret, og raterne kan betales med den indtjening,
I opnår ved brug af udstyret.

KASSE
SYSTEMER

BÆRBARE COMPUTERE,
STATIONÆRE COMPUTERE,
SERVERE

VÆRKTØJ,
MASKINER
OG UDSTYR

100 %
SOFTWARE

FRANKERINGS
MASKINER

LABORATORIE
TEKNOLOGI

(leasingpartner)

SERVICE

MEDICINSK
UDSTYR

Købsaftale

Jeres forhandler tager sig af alt det praktiske ved indgåelse
af leasingaftale med GRENKE.

RENGØRINGS
UDSTYR

KAPITALBINDING
LEDIG LIKVIDITET

SIKRINGSUDSTYR
OG
ALARMSYSTEMER

KAFFE
AUTOMATER

KOPIMASKINER,
PRINTERE

KONTOR
MØBLER
TELEFON
SYSTEMER

Få yderligere information hos jeres forhandler

www.grenkeleasing.dk

Tlf.
+45 44 52 88 10
E-mail service@grenke.dk
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