Bidrager til din succes
I mere end 30 år
GRENKE Dispo rammeleasingaftale
for små og mellemstore virksomheder

En virksomhed har brug for fleksibilitet. Og fleksibilitet kræver ægte partnerskab. Siden 1978 har vi leveret præcis det,
idet vi hjælper med at beskytte vores kunders kapital og giver
den adgang til seneste teknologi. Leasingløsninger fra
GRENKE gør det muligt.
Vores omdømme bygger på de innovative, skræddersyede
finansieringsmodeller, som vi konsekvent har leveret til små
og mellemstore virksomheder. Vi er markedsførende for leasing af mindre it-enheder, såsom pc’er, bærbare, kopimaskiner,
printere og endda software. Vi er i dag aktivt tilstede over hele
Europa, og vi fortsætter vores vækst.
Vores succes bygger på tre principper:
:: Enkel og hurtig ekspeditionstid
:: Lokal og personlig rådgivning og assistance
:: Prissætning og produkter, der er skæddersyet.

– standardmodeller er ikke en mulighed.
dersyet support og tilpassede leasing- og

GRENKELEASING ApS
Marielundvej 48, 3 sal
2730 Herlev
Tlf.:
Fax:
E-mail:
Internet :

“Alle små og mellemstore virksomheder er unikke
Disse virksomheder har i stedet brug for skræd-

+45 44 52 88-10
+45 44 52 88-20
disporammeleasing@grenke.dk
www.grenke.dk

servicekoncepter.“
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Udbytte for hver kontrakt –
GRENKE Dispo rammeleasingaftale
Vores kunder får alle fordelene fra traditionelle leasingmodeller. Og mere til. Vi tilbyder for eksempel finansieringsmuligheder, som er udformet særligt til små og mellemstore
virksomheder – såsom GRENKE Dispo rammeleasingaftale.
Dette arrangement gør det muligt for dig at erhverve it-udstyr
på attraktive vilkår, mens du øger din fleksibilitet for så vidt
angår planlægning og budgettering.
Samme med GRENKE starter du med at definere et årsbudget.
Hvis dine samlede it-omkostninger overstiger 175.000 kr. eller
mere, giver vi dig fordelagtige vilkår for hver eneste kontrakt,
som indgås. Dette betyder, at du kan lease en lang række produkter på sagsbasis gennem de aftalte tolv måneder. Ethvert
køb over 3.750 kr. kan omfattes – med alle de fordele, det
giver. Du bestemmer, hvornår og hvor meget du vil bruge i kontraktens løbetid i overensstemmelse med dine it- og forretningsmæssige behov.

Aftalen gør det muligt for dig at finansiere anlægsaktiver såsom
kontor-, kopi- eller teleteknologi, medicinsk eller sikkerhedsudstyr eller andet. Du definerer betingelser og kontraktbestemmelser for hver leaset enhed – altid på rammeleasingaftalens
fordelagtige betingelser.

mulig besparelse med rammeleasingaftale sammenlignet
med standardbetingelser, i procent
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187.500 kr.

Spørgsmål og svar
HVORNÅR BLIVER DET UmAGEN VÆRD AT INDGÅ EN RAmmELEASINGAFTALE?
Virksomheden skal have i alt minimum 175.000 kr. på budgettet
til it over de næste tolv måneder. Det kan måske syne af meget,
men dette beløb nås ganske nemt, særligt idet nylige indkøb
eller løbende indkøb kan inkluderes. I henhold til rammeleasingaftalen har alle individuelle kontrakter gunstige vilkår baseret på en samlet it-omkostning, selv små indkøb på 3.750
kr. og mere. Virksomheden drager fordel direkte fra første
transaktion – og ikke blot økonomisk.
HVILKEN EFFEKT HAR RAmmELEASINGAFTALEN PÅ DE INDIVIDUELLE KONTRAKTER?
Ud over gunstige vilkår påvirker aftalen ikke de individuelle
kontrakter. Kunden bestemmer kontraktvilkårene for hver
enhed, og om de for eksempel kræver investering eller fuld
udbetaling.

KAN JEG BLIVE PÅLAGT STIFTELSESPROVSION I HENHOLD
TIL RAmmELEASINGAFTALEN?
Nej, vores kunder betaler kun leasingydelserne for de enheder, som de faktisk har købt i henhold til de individuelle kontrakter.
BEGRÆNSER AFTALEN mIG TIL VISSE ENHEDER ELLER SÆLGERE?
Nej. GRENKE er sælger- og bankuafhængig. I henhold til rammeleasingaftalen får kunderne en række leasingmuligheder.
Kommunikations- og andet kontorudstyr, medicinsk teknologi
eller sikkerhedssystemer er alle tilgængelige, og mere usædvanlige enheder er ligeledes tilgængelige efter behov. Det er
dog ikke muligt at lease biler i henhold til denne aftale.

375000 kr.
750.000 kr.
Aftalt kreditramme

Oversigt over fordele:
Rammeleasingkunder kan dele deres
omkostninger på så mange aftaler, de vil.

:: Lavere omkostninger
Takket være attraktive betingelser baseret på din samlede kreditfacilitet kan du købe enheder i henhold til dit behov.
:: maksimal ﬂeksibilitet
Takket være kontrakter, som er skræddersyet til dine særlige behov og til det pågældende udstyr.
:: Personlig rådgivning og assistance
Takket være personlig rådgivning på stedet fra din GRENKE-salgskonsulent.
:: Simple, eﬀektive processer
Takket være et engangskredittjek, forenklede individuelle kontrakter og en klart defineret autorisationsproces
baseret på navngivne underskrivere.
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