EXPRESNÍ financování
Vašeho podnikání
www.euroleasing.cz
20 let na trhu, realizované obchody v hodnotě 6,1 mld. Kč
Společnost EUROLEASING CZ s. r. o. je největším poskytovatelem krátkodobého financování pro
podnikatele v České republice s více než 12.500 spokojených klientů z řad živnostníků, malých
a středních firem.

Financujeme od 5.000 Kč do 5.000.000 Kč
MINIEXPRES SPLÁTKY 5.000 Kč – 49.999 Kč
Jednoduché financování nákupu drobných předmětů a potřeb pro podnikání formou 3, 4, 5, 10,
15, 20 měsíčních splátek, které je realizované přímo u spolupracujících prodejců do 30 minut
prostřednictvím internetové aplikace.
Podmínky: platba předem 20%, délka splácení: 3 - 20 měsíců
EXPRES SPLÁTKY 50.000 Kč – 1.000.000 Kč
Krátkodobé financování nákupu nových a použitých strojů a zařízení na dobu 3, 4, 5, 6, 9 nebo 12
splátek , které je schválené do 24 hod. a podepsané přímo u zákazníka.
Podmínky: platba předem 20% - 50%, délka splácení: 3 - 12 měsíců
ÚVĚR 50.000 Kč – 2.000.000 Kč
Dlouhodobé financování automobilů, strojů a zařízení, kdy klient je ihned majitelem předmětu
financování a má možnost odpočtu celé výše DPH po podpisu úvěrové smlouvy.
Podmínky: platba předem: 10% - 60%, délka splácení 12 – 60 měsíců
LEASING 50.000 Kč – 5.000.000 Kč
Dlouhodobé financování zejména strojů a zařízení, které je řešeno formou finančního pronájmu
s odkupní cenou na konci financování ve výši 1000 Kč + DPH.
Podmínky: platba předem: 0% - 60%, délka splácení 12 – 72 měsíců
HOTOVOST PRO PODNIKÁNÍ 100.000 Kč – 500.000 Kč
Pomůžeme Vám při získání hotovosti, které je důležité pro rozvoj Vašeho podnikání. K získání
hotovosti bude stačit movitý majetek: automobil, stroj, soubor vybavení, skladové zásoby nebo
pohledávky ve splatnosti.
Podmínky: hotovost ve výši 50% - 70% movitého majetku se splatností 30 – 120 dnů s možností
opakování

Přesně podle potřeb a možností zákazníka
SPLÁTKY „NA MÍRU“
Naše splátky přizpůsobíme konkrétní situaci a potřebám daného zákazníka. Měsíční splátky můžou
být každý měsíc v jiné výši nebo některé splátky odložíme (pozn. platí pro produkt Expres splátek).
ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY ZÁJEMCE
Financování neschvalujeme jen podle účetních výkazů, pro každého zájemce máme řešení.
RYCHLOST, JEDNODUCHOST, OPERATIVNOST
Financování schvalujeme na základě jednoduchých podkladů zpravidla do 24 hodin. Samozřejmostí
je podpis smlouvy přímo u klienta nebo u prodejce.
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