EXPRESNÉ financovanie
Vášho podnikania

20 rokov na trhu, realizované obchody v hodnote 225 mil. EUR
Společnost EUROLEASING SK s.r.o. bola založená ako dcérska spoločnosť spoločnosti
EUROLEASING CZ s.r.o., ktorá je najväčším poskytovateľom krátkodobého financovania pre
podnikateľov v Českej republike s viac ako 12.500 spokojných klientov.

Financujeme od 500 EUR do 50.000 EUR
MINIEXPRES SPLÁTKY 500 EUR– 1.499 EUR
Jednoduché financovanie nákupu drobných predmetov a potrieb pre podnikanie formou 3 –
5 mesačných splátok, ktoré je realizováné priamo u spolupracujúcich predajcov do 30 minút
cez internetovú aplikáciu.
Podmienky: platba vopred 20%, dľžka splácania: 3 - 5 mesiacov.

EXPRES SPLÁTKY 5.000 EUR – 50.000 EUR
Financovanie nákupu nových a použitých strojov a zariadení pre podnikanie na dobu 3, 4, 5,
6, 9 a 12 splátok , ktoré je schválené do 24 hod. a podpísané priamo u zákazníka.
Podmienky: platba vopred 30%, dľžka splácania: 3 - 12 mesiacov, .

HOTOVOSŤ PRE PODNIKANIE
Pomôžeme Vám pri získání hotovosti, ktorá je dôležitá pre rozvoj Vášho podnikania.
K získaniu hotovosti bude stačiť hnuteľný majetok: automobil, stroj, súbor vybavenia,
skladové zásoby alebo pohľadávky.
Podmienky: platba vopred 30%, dľžka splácania: 3 - 12 mesiacov,

Presne poďla potrieb a možností zákazníka
SEZÓNNÍ SPLÁTKY
Podnikatelia môžu platiť splátky len v období, keď majú hlavné príjmy zo svojho podnikania:
napr. hotely na horách, autocampingy pod.

NEROVNOMERNEJ SPLÁTKY
Naše splátky prispôsobíme konkrétnej situácii a potrebám daného zákazníka. Mesačnej
splátky môžu byť každý mesiac v inej výške podľa požiadaviek zákazníka.

ZVÝHODNĚNÉ SPLÁTKY OD PREDAJCU
Miesto zľavy požadujte od Vášho predajcu zvýhodnenej splátky alebo splátky s 0%
navýšením.

RIEŠENIE PRE VŠETKY ZÁUJEMCOV
Financovanie neschvaľujeme len podľa účtovných výkazov, pre každého záujemce máme
riešenie.
RÝCHLOSŤ, JEDNODUCHOSŤ, OPERATÍVNOSŤ
Financovanie schvaľujeme na základe jednoduchých podkladov spravidla do 24 hodín.
Samozrejmosťou je podpis zmluvy priamo u klienta alebo u predajcu.

KONTAKT: tel.: +421 608 345 108, +241 313 515 742,

e-mail: info@euroleasing.cz,

EUROLEASING SK s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČ: 50007009, DIČ: 212 014 3058

