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Finansowanie Fabryczne
HYUNDAI FINANCE
Finansowanie lepszej przyszłości

FINANSOWANIE
SPECJALNIE
DLA CIEBIE

Hyundai oferuje najwyższej

Twoje finanse i maszyny są ze sobą ściśle powiązane, więc dlaczego nie

jakości maszyny dla

moglibyśmy zająć się obiema sprawami w tym samym miejscu? W Hyundai

budownictwa i transportu

Construction Equipment Europe Finance, oferujemy zindywidualizowane

materiałów. Abyś mógł

rozwiązania finansowe dla twojej firmy, co pozwala skupić na tym, co

się nimi w pełni cieszyć,

najważniejsze dla ciebie: sprawne prowadzenie firmy. Hyundai Construction

Hyundai dla swoich klientów

Equipment Europe Finance oferuje rozwiązania finansowe poprzez

oferuje także komfortowe

współpracę z międzynarodowym partnerem finansowym, którym jest DLL.

warunki finansowania.

Istnieje wiele dobrych powodów dla których warto wybrać Hyundai
Construction Equipment Europe Finance:
Dlaczego finansowanie zamiast gotówki?
 płacisz za używanie nie zaś posiadanie
 zachowujesz istniejące linie kredytowe
 zarządzaj przepływem środków pieniężnych za pośrednictwem
przewidywalnych płatności
 korzystasz z preferencji podatkowych
 łatwiejszy dostęp do najnowszych technologii
Dlaczego wybrać Hyundai Construction Equipment Europe Finance?
 finansowanie zaaranżowane w punkcie sprzedaży maszyny
 podejmujesz decyzję w oparciu o opinię doświadczonych specjalistów
 korzystasz z indywidualnych rozwiązań
 skorzystaj z subsydiowanych produktów finansowych
 różnorodność opcji finansowania
 uzyskujesz szybką odpowiedź
 bądź pewny dostępności i stabilności źródła finansowania

Hyundai Construction Equipment Finance Europe

Elastyczność i
Wiele Możliwości
1. Niższe miesięczne obciążenia
Wysoka wartość końcowa
oznacza niższe miesięczne raty.

2. Nie angażuj kapitału na
początku
Produkty finansowe bez udziału
własnego.

3. Pozabilansowy charakter
Koszt usługi obcej dzięki
zastosowaniu najmu lub leasingu
operacyjnego pozabilansowego

4. Popraw wskaźniki
Pozytywny wpływ na wskaźniki
zadłużenia oraz ROE i ROA

5. Dopasuj długość umowy
Deklarowany czas użytkowania
maszyn dopasowany do
zawartych przez Ciebie
kontraktów

6. Elastyczne opcje na koniec
umowy
Wybieraj pomiędzy wydłużeniem
umowy, wykupem maszyny i jej
zwrotem do DLL

Zalety leasingu

Zalety Hyundai Construction
Equipment Europe Finance

Dostępne produkty

 **Płacisz za używanie,
nie za posiadanie

 Maszyny i finansowanie pochodzą z
tego samego źródła

 Pożyczka*

 **Zachowujesz swoją linię kredytową;

 Pomoc w podjęciu decyzji po
konsultacji ze specjalistami w
dziedzinie leasingu

 Zachowujesz płynność finansową;
 Możesz skorzystać z ulg
podatkowych
 Łatwa zamiana starego sprzętu
na nowy

 Oferta dopasowana do twoich
potrzeb
 Konkurencyjne oprocentowanie
 Szybka decyzja kredytowa
 Jedna faktura

 Leasing Finansowy
(VAT płatny z góry)*
 Leasing Operacyjny*
 Leasing Operacyjny pozabilansowy*
* W uzasadnionych przypadkach związanych z
profilem działalności Klienta możliwe są
indywidualne zmiany w stosunku do
standardowej oferty finansowej, dotyczące
okresu finansowania, wysokości udziału
własnego oraz harmonogramu opłat
leasingowych/rat pożyczki.
** W przypadku leasingu operacyjnego
pozabilansowego

Przykładowe wyliczenia bez angażowania kapitału na początku umowy!
Przykładowa
marka/model

Ładowarka kołowa
HYUNDAI HL970
*wartość maszyny przyjęta do kalkulacji 175k EUR

Rata już od 1,93% wartości maszyny

Założenia kalkulacji:
stała stopa PLN,
36 miesięcy,
Opłata wstępna 0%,
wykup za wartość rynkową,
kurs EUR/PLN = 4,44,
limit motogodzin: 1500

Spłać tylko 69% wartości sprzętu używając go 36 miesięcy!*
Przykładowa
marka/model

Koparka gąsienicowa
HYUNDAI HX260L
*wartość maszyny przyjęta do kalkulacji 140k EUR

Rata już od 1,90% wartości maszyny
Spłać tylko 68% wartości sprzętu używając go 36 miesięcy!*

* Powyższe warunki nie
stanowią oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego, będąc
jedynie wstępną kalkulacją nie
stanowiącą zobowiązania do
udzielenia ﬁnansowania,
zależnego m.in. od decyzji
kredytowej.

Finansowanie lepszej przyszłości

Nasi specjaliści są gotowi aby odpowiedzieć na
wszelkie Państwa pytania. Aby dowiedzieć się więcej
o korzyści z nabycia maszyny i jej finansowania
prosimy skontaktować się z lokalnym dealerem firmy
Hyundai lub jednym z doradców.

Regionalni doradcy Hyundai Finance
REGION ZACHODNI:
Łukasz Grądek
M +48 604 108 797
E lukasz.gradek@dllgroup.com

REGION WSCHODNI:
Łukasz Puławski
M +48 604 610 538
E lukasz.pulawski@dllgroup.com

15HYU019_Poland 6/15

