
ESZKÖZLÍZING VÁLLALKOZÁSOKNAK 
 
A Grenkeleasing Magyarország Kft. megveszi Ön helyett a kiválasztott konfigurációt, illetve 
eszközöket, majd azokat a választott futamidőre az Ön használatába adja. Pozitív bírálat esetén, a 
szerződés teljes körű aláírása után a kiválasztott árut azonnal átveheti, ezt követően kell fizetnie 
az előre meghatározott havi/negyedéves díjakat.  

 
Jelen honlapon feltüntetett tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért forduljanak 
ügyfélszolgálatunkhoz, valamint olvassák el az üzletekben található kihelyezett hirdetményt.  
 
Ügyintézés menete: 

 válassza ki az Önnek megfelelő terméket/termékeket, 
 kérjen finanszírozási ajánlatot a Laptopszalon Kft. munkatársától,  
 majd válassza ki a vállalkozása számára megfelelő futamidőt, 
 adja át az ügyintézőnek az igénylés rögzítéséhez szükséges adatokat1, 
 az ügyfélminősítés várható időtartama: néhány óra, majd jóváhagyás esetén, 

elektronikus úton küldi a Grenkeleasing Magyarország Kft. a vonatkozó szerződést. 
Kérjük, szíveskedjen a szerződést részletesen áttanulmányozni!  

 a szerződéses dokumentáció cégszerű aláírása és eredeti példányainak részünkre 
történő eljuttatása után a kiválasztott árut átveheti önrész befizetése nélkül. 

 
A havi/negyedéves díjak esedékessége: minden hónap/negyedéves első munkanapja, a fizetés 
módja: csoportos beszedési megbízás.  
 
Amit nyújt Vállalkozásának a Grenkeleasing Magyarország Kft.: 

 kedvező kondíciókat, 
 adóteher csökkentést, mert a havi/negyedéves díjak 100%-ban költségként 

elszámolhatóak,  
 önrész nélkül igénybe vehető finanszírozást, 
 24 hónapos futamidőtől és nettó 200.000 Ft-os szerződésértéktől elérhető finanszírozást, 
 kényelmet a rugalmas és gyors online ügyintézéssel, 
 gyorsaságot, mert az ügyfélminősítés pár óra alatt lezajlik, 
 biztonságot, ügyfeleinknek részt vesznek a Grenkeleasing keretbiztosításában 
 a bonitás vizsgálatért díjat nem számítunk fel. 

 
Így eszközpark fejlesztést végezhet egyösszegű kiadás nélkül, így mindig a legmagasabb technikai 
színvonal állhat az Ön rendelkezésére. 

 
Fontos tudnivalók: 

Az igénylés benyújtása papírmentes, a szükséges adatok megadásával online történik, pár perc 
alatt. Fontos megjegyezni, hogy a bontás vizsgálat a Grenkeleasing Magyarország Kft. 
hatáskörébe tartozik, a döntést Grenkeleasing Magyarország Kft. hozza meg, üzleteinknek 



nincs ráhatása az igénylés eredményességére. Az esetleges elutasító döntését a finanszírozó 
nem indokolja meg sem az ügyfélnek, sem munkatársainkak.  

 
A bontás vizsgálathoz szükséges adatok1: 

Vállalkozásának: 
 neve 
 címe 
 adószáma 
 kapcsolattartó személy neve 
 telefonos elérhetősége (vonalas és/vagy mobil) 
 e-mail címe 

 
 
Kérdés esetén keressen bizalommal!  

 
Bondár Balázs 
B2B üzletágvezető 
bondar.balazs@laptopszalon.hu 
+ 36 70 363 6888 
       


