uni kátní financování
Finanční leasing

Operativní leasing

Zpětný leasing

Lze jej využít u nových i použitých movitých

Je specifický zejména tím, že předmět

Umožňuje uvolnění finančních prostředků

věcí. Klasický finanční pronájem s právem

nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlast-

a rozložení finanční zátěže klienta na delší

nebo povinností pozdější koupě najaté

nictví leasingové společnosti i po ukončení

období. Jedná se o finanční pronájem,

věci. Umožňuje rychlé a jednoduché pořízení

smlouvy. To umožňuje započítat do splátek

kdy dodavatel a nájemce jsou tatáž osoba.

movitých věcí s minimem požadovaných

pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou

Nabízíme zpětný leasing movitých věcí

podkladů.

hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu

včetně individuálně dovezených vozidel,

klient zaplatí pouze reálně amortizovanou

strojů a nově vybudovaných

část ceny předmětu nájmu.

technologických celků.

DPH z finančních služeb, takže pro neplát-

Spotřebitelský úvěr

Úvěr s PGRLF a SZIF

ce DPH je financování úvěrem většinou

Je poskytován fyzickým osobám

Našim klientům nabízíme možnost

výhodnější. Umožňuje rovněž financování

spotřebitelům (nepodnikatelům) a jsou

využití některých programů vyhlašovaných

v případech, kdy je předmět pořizován

jím financovány především osobní

Podpůrným a garančním rolnickým

s podporou dotačních programů, kde

a dodávkové automobily, motocykly

a lesnickým fondem a.s. (PGRLF)

čerpání prostředků je vázáno na vlastnictví

a drobné stroje. Úvěr je možné splatit

a Státním zemědělským intervenčním

předmětu.

předčasně a bez sankcí.

fondem (SZIF).

Úvěrové financování
Jeho výhodou je skutečnost, že nepodléhá

| Tradiční česká leasingová společnost
| Profesionální a individuální přístup

| Široké portfolio financovaných předmětů a služeb
| Rychlá realizace obchodních případů

uni kátně pestrá nabídka
| Sportovní
technika a zařízení
| Osobní
a dodávkové automobily

Financujeme předměty a zařízení
sportovního charakteru. Například stroje

Financování nových i použitých osobních

| Zemědělská a lesnická technika

pro úpravu sjezdových

a dodávkových automobilů. Tyto komplexní

Financujeme všechny druhy zemědělské

a běžeckých tratí, lanovky,

služby jsou určeny občanům ČR, státním

a lesnické techniky, například traktorů, kom-

vleky, sněžná děla, pře-

institucím, podnikatelským i jiným subjek-

bajnů, secích strojů, harvestorů, vyvážecích

pravníky koní, zařízení pro

tům. U dovozů zajistíme prověření vozidla

souprav a speciálních lesnických strojů.

úpravu golfových hřišť,
sportovní letadla,

v zahraničních i tuzemských databázích.

rekreační lodě aj.

| Stroje a technologie
Realizujeme financování univerzálních i speciálních strojů, jednoduchých i náročných

| Autobusy a nákladní
automobily

strojních zařízení a také složitých technologických celků pro nejrůznější průmyslové obory.

Drobným živnostníkům i velkým firmám po-

| Nemovitosti

máháme s financováním při pořízení nových

Právnickým i fyzickým osobám pomá-

i použitých autobusů a nákladních a speci-

háme při financování nejrůznějších typů

álních vozidel všech značek a typů, včetně

nemovitostí, stavebních i nestavebních

různých návěsů, přívěsů a nástaveb.

pozemků, polí, domů, bytů, továren a výrobních prostor.

| Stavební stroje
a přepravní technika

| Zdravotnické přístroje

Nabízíme unikátní možnosti a podmínky

Máme zkušenosti s financováním všech dru-

Pro sektor zdravotnictví nabízíme financová-

financování - splácení v CZK nebo EUR,

hů mobilní stavební, manipulační a přepravní

ní veškeré zdravotnické techniky, vybavení

možnost pravidelného i nepravidelného

techniky. Jde například o stavební stroje,

ordinací, operačních sálů, lékáren,

splácení, pojištění předmětu financování,

vysokozdvižné vozíky, komunální techniku,

nemocnic, sanitních

poradenství a konzultace.

lokomotivy, železniční

vozů, zubařských

vagony a lodě.

křesel a podobně.

KDE NÁS NAJDETE
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