Masz ﬁrmę? Skorzystaj z leasingu na dowolne urządzenia i akcesoria
od 500 złotych netto do 50 000 złotych netto.
1.

Weź leasing na dowolne urządzenia oraz akcesoria RTV, AGD - komputery, smartfony itd.
Płatność leaselinkiem jest doskonale dopasowana do ﬁrm, niezależnie od ich formy prawnej

2.

(Indywidualna Działalność Gospodarcza, Sp. z o.o., komandytowa, s.j., s.c. itd).

3.

Procedura trwa jedynie 10 minut i odbywa się w specjalnej aplikacji online bez żadnych dokumentów i Twoich danych finansowych.

4.

Weryﬁkacja kredytowa idealnie dopasowana do przedsiębiorcy zapewnia wysoką przyznawalność leasingu.

5.

Dzięki usłudze leasingowej, łatwo wprowadzisz wszelkie opłaty leasingowe w koszty prowadzonej działalności.

6.

A formalności leasingowe zrealizuj tak jak chcesz - w dowolnym miejscu, o dowolnej porze (24 h/7/365).

1.
Wybierz opcję LEASING
przy dowolnym produkcie
i poznaj ofertę.

Opcja LEASING jest dostępna dla wszystkich
produktów w przedziale
wartości 500-50 000 złotych netto.

2.
Przedstawiamy Ci wstępną kalkulację.
Wybierz opcję WEŹ LEASING TERAZ,
aby przejść do konﬁguratora oferty.

3.
Wprowadź NIP, e-mail oraz
numer telefonu, aby po akceptacji oferty
szybko zapłacić leaselinkiem.

Jeśli chcesz kupić więcej urządzeń lub
dodatkowych akcesoriów,
wybierz DODAJ KOLEJNY PRZEDMIOT.
Wklej link każdego dodatkowego przedmiotu zakupu w sklepie
i wprowadź jego cenę, a także wybierz kategorię.
Dzięki temu wszystkie Twoje zakupy będą
uwzględnione w jednej umowie leasingowej.

saturn_2

4.
Dopasuj ofertę do swoich potrzeb,
a aplikacja LeaseLink przedstawi Ci
opcje okresów oraz wartości wykupów
zgodne z prawodastwem
dotyczącym leasingu operacyjnego.

Aby zrealizować transakcję leasingową, wybierz DALEJ.
Jeśli nie masz teraz czasu lub nie jesteś jeszcze
zdecydowany, wysłaliśmy Ci mailem link, dzięki któremu
możesz tu wrócić i dokończyć proces, kiedy tylko
będziesz chciał.

NIP
86102712345

Nazwa ﬁrmy
Firmex

Forma prawna

5.

działalność jednosoobowa

WŁAŚCICIELE / WŁAŚCICIEL
Imię
JAN

Numer PESEL
70200199776

Typ dokumentu tożsamości
dowód osobisty

Data wydania dokumentu
20. 01. 2010

Telefon komórkowy
986765432
Funkcja
Właściciel

Adres zameldowania jest taki sam jak siedziby ﬁrmy?
TAK

Nazwisko
LEASINGOWY

Data urodzenia

Wprowadź tylko podstawowe dane
z Twojego dowodu osobistego
i PRZELEJ 1 PLN szybkim przelewem
w celu weryﬁkacji.

20 - 01 - 1970

Numer dokumentu
XYZ123098

Organ wydający dokument
Prezydent M.St. Warszawy

Adres e-mail
jleasingowy@mail.pl

Dzięki dokonanej opłacie sprawdzamy czy nikt się
pod Ciebie nie podszywa, a jednocześnie
wyrażasz zgodę na sprawdzenie
w bazach biur kredytowych.

Dzień dobry!
Twoja umowa leasingu jest już gotowa.
Zapoznaj się z nią!
Zapewniamy iż cała procedura odbędzie się on-line:
bez dokumentów

po natychmiastowej decyzji

szybko otrzymasz zakupy

Wskazówki dotyczące procedury:

1. Poznaj i zaakceptuj opłaty leasingowe
Zakończone

6.
Po kilku minutach otrzymasz
smsem i mailem decyzję kredytową
oraz jednocześnie
dokumenty umowy do akceptacji.
Po zalogowaniu się do naszej aplikacji
zaakceptuj umowę, wskaż sposób i adres
dostawy zakupów
i PRZELEJ OPŁATĘ WSTĘPNĄ.

2. Wprowadź podstawowe informacje
o swojej ﬁrmie
Zakończone

3. Dokonaj przelewu 1 PLN celem
weryﬁkacji Twojej tożsamości
Zakończone

4. Decyzja kredytowa oraz wzory
dokuemntów do Twojej akceptacji
Przejdź dalej

Jeszcze tego samego dnia wyślemy kurierem
dokument umowy do Twojego podpisu.

7.
Ponieważ właścicielem sprzętu
jest leasingodawca, to LeaseLink
dokonuje zakupu na swoim koncie
w e-sklepie i wskazuje wybrany
przez Ciebie sposób dostawy.
Natychmiast po złożeniu Twojego
podpisu na umowie w obecności
kuriera, płacimy za Twoje zakupy,
a sklep realizuje dostawę.

PRZYDATNE INFORMACJE DLA CIEBIE

Po podpisaniu umowy leasingowej za zamówienie towaru oraz jego wysyłkę odpowiada LeaseLink
bezpośrednio ze sklepem Saturn.
Po podpisaniu dokumentu w wersji papierowej, LeaseLink przesyła Ci mailem informację
z potwierdzeniem możliwości odbioru zakupionego sprzętu.
Od LeaseLink otrzymasz fakturę VAT za dokonane opłaty wstępne, natomiast co miesiąc
będziesz otrzymywał faktury za raty leasingowe.
Na podstawie umowy leasingowej scedowaliśmy na Ciebie prawo do reklamacji. Dlatego w przypadku
reklamacji sprzętu, skontaktuj się bezpośrednio ze sklepem Saturn. Załatwisz to zgodnie
ze standardami sklepu, podając numer faktury uprzednio uzyskanej od LeaseLink.
W związku z tym, iż nabywcą przedmiotu jest LeaseLink, a Ty jesteś jego użytkownikiem na podstawie
umowy leasingowej, nie masz możliwości zwrotu sprzętu. Ewentualna wymiana urządzenia lub zwrot
wynikający jedynie z wad, rozliczany jest przez sklep bezpośrednio z LeaseLink.
We wszystkich sprawach możesz na nas liczyć. Jesteśmy do Twojej dyspozycji mailowej i telefonicznej.

link@leaselink.pl

(22) 113 14 46

