Vækst via leasing bevar likviditeten i
din virksomhed
I samarbejde med GrenkeLeasing ApS tilbyder Senmatic finansiel leasing af produkter til dit gartneri. Det kan være en
stor investering at få et gartneri udstyret med de nyeste produkter, og nogle vælger at udskyde investeringer på trods af
driftsfordele. Leasing er i den forbindelse et rigtig godt alternativ til køb og finansiering via traditionelle låneudbydere, og
du vil hurtigt opnå driftsfordele.

Fordele ved leasing
•
•
•
•
•

Købsomkostningen spredes over hele leasingperioden - likviditeten bevares i din virksomhed
Du kender den månedlige udgift - du har et pålideligt og forudsigeligt budget
Med de nyeste produkter optimerer du driften af din virksomhed, og sikrer derved hurtigere en øget vækst
Få en skattemæssig fordel af hele leasingbeløbet ved at fratrække det over driften
Lavt oprettelsesgebyr på kr. 900,- og fast ydelse i leasingperioden (ingen rentetilpasning)

Hvad koster det at lease?

Du kan lease AMI Penta gødningsblander, AMI Penta Bioblander, Klimastyring LCC1, LCC2 og LCC4, LED-lamper og SuperLink. Nedenstående er eksempler på, hvad det kan koste at lease vores produkter. Alle eksempler er baseret på leasing i 36
måneder, og priserne er eksl. moms. Leasing kræver ikke nogen udbetaling, men kræver en betaling af en restværdi på 2%.
Eksemplerne er baseret på renteniveauet 2. kvartal 2020.
• Købspris = kr. 52.000 - leasing pr. måned = fra kr. 1.703,• Købspris = kr. 75.000 - leasing pr. måned = fra kr. 2.495,• Købspris = kr. 260.000 - leasing pr. måned = fra kr. 7.982,Bemærk at hvis du leaser LED-lamper, vil du opnå en energibesparelse, der indirekte kan bruges til finansiering.

Få også installationen finansieret

Op til 20% af den samlede leasingsum må være montørarbejde / installation, så man derved også “leaser” et eventuelt
installationsarbejde og har fuld kontrol over alle investeringer.

Betingelser
•
•
•
•

Det kræver en kreditgodkendelse at kunne indgå en leasingaftale
Finansiel leasing giver samme garantibetingelser (12 måneder) som ved køb
Leasingperiodens længde bestemmer du selv indenfor et interval fra 15 til 60 måneder
For at kunne opnå en skattemæssig fordel af hele leasingbeløbet, kræver det lovmæssigt en restværdi i produktet.
Denne restværdi på 2% af nettobeløbet betales ved leasingperiodens ophør.

Ser du også alle fordelene i denne finansieringsmulighed, så kontakt os for at høre mere og evt. få et tilbud. Vi hjælper
gerne med at sammensætte den bedste løsning for dig.
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