COLABORARE GRENKE
1.

Clienti eligibili:
➢
➢

2.

Bunuri eligibile:
•

3.

echipamente IT si de birou, pentru copiere si printare, echipamente profesionale de curatenie,
generatoare electrice, echipamente pentru service-uri auto, mobilier de birou, CNC-uri,
echipamente HoReCa sisteme monitorizare flote auto, echipamente topografice , echipamente
medicale, sisteme de supraveghere/securitate, echipamente de telecomunicatii etc.

Conditii de inchiriere:
•
•
•
•
•

4.

Persoane juridice
Persoane fizice autorizate (notari, avocati, medici, arhitecti, etc)

avans 0%;
perioada de baza a contractului: 18-60 luni ;
asigurare electronica anuala: 1.75% bunuri IT fixe; 2.50% alte bunuri fixe; 3% bunuri mobile
(minim 50 Euro/an);
comision administrare: 1%, minim 50 Euro (se plateste o singura data) ;
valoare minima pe contract 500 Euro;

Documente necesare pentru analiza financiară (se trimit scanate pe email):
PERSOANE JURIDICE

1. Fisa tip completata (se poate descarca de
pe www.grenke.ro );
2. Bilantul (inclusiv dovada depunerii) si
Balanta de verificare contabila la
decembrie 2015;
3. Ultima balanta inchisa pe 2016, nu mai
veche de 2 luni;
4. Oferta in Euro emisa de furnizorul

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

1. Fisa tip completata (se poate descarca de
pe www.grenke.ro );
2. Declaratia de impozit pe anul 2015;
3. Registrul de incasari si plati pe ultimele 3
luni;
4. Oferta in Euro emisa de furnizorul
echipamentelor;

echipamentelor;

Analiza financiara simplificata (timp de raspuns 6 ore)
Puteti aplica pentru analiza simplificata daca indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:
➢ valoarea maxima a echipamentelor este de 10.000 Euro + TVA
➢ firma dv. are forma de organizare SRL sau SA si este infiintata inainte de 01.01.2012
➢ in anul 2015 ati realizat o cifra de afaceri de cel putin 400.000 RON.
Actele necesare analizei simplificate sunt:
➢ Fisa tip completata (se poate descarca de pe www.grenke.ro );
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➢

Oferta in Euro emisa de furnizorul echipamentelor;

Avantaje FURNIZOR

✓

RAPIDITATE

✓

✓
✓

CRESTERE

✓
✓

✓

SIMPLITATE

✓
✓

Plata facturii fiscale emise de furnizor se face in maxim 24
de ore dupa ce echipamentele sunt livrate clientului si
documentaţia completă ajunge la sediul GRENKE;
Raspuns pentru cererile trimise online in maxim 24 de ore;

Cresterea vanzarilor;
Comision la fiecare contract finalizat utilizand aplicatia GFSnet;
Furnizorul primeşte reminder cu 3 luni înainte de încheierea
contractului => Sanse mari de vanzari ulterioare;
Facilitarea vânzarilor de echipamente mai scumpe si mai
performante;

Riscul de neplata este preluat integral de GRENKE,
furnizorul primeşte toti banii la livrarea echipamentului;
Portal online (GFS-net) usor de folosit pentru a oferta clientii si
pentru a trimite cererile de inchiriere catre GRENKE ;
Pentru contractele de valori mari putem aborda impreuna
clientul pentru informatii detaliate despre conditiile de
finantare;
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Avantaje CLIENT

BUGETARE
CORECTA

✓
✓
✓
✓

RAPIDITATE

SIMPLITATE

Avans 0%;
Facturile de chirie sunt total deductibile;
Chiria in Euro este constanta pe durata contractului a.i. se
pot planifica costurile pe o perioadă indelungata
Bonitatea financiara a firmei nu este afectata;

✓

Raspuns pentru cererile trimise spre analiza in maxim 24 de
ore;

✓

Actele necesare pentru luarea unei decizii sunt minimale si
se trimit scanate pe e-mail;
Platile sunt trimestriale;

✓

