
Szukasz oszczędnego finansowania?

LEASING 

80%
TYLKO U NAS

Z ODPISEM PFRON

ODPIS PFRON UNIKALNA OFERTA

SOLIDNY PARTNER 
W BIZNESIE

40% 2 w 1

KLIENTÓW

9700+

Od 26 lat Leasing PFRON oferuje wysokiej jakości 
usługi finansowe dla biznesu. Optymalizujemy koszty 
leasingu, gwarantując dodatkowe oszczędności 
w wysokości minimum 40 % odpisu PFRON.

Pomagamy firmom działać szybciej i oszczędniej,
OSIĄGAĆ SUKCESY.



Naszą atrakcyjną ofertę kierujemy do płatników
 składek na PFRON

 PŁATNIK PFRON TO KAŻDA FIRMA 
ZATRUDNIAJĄCA 25 PRACOWNIKÓW I WIĘCEJ 

--------
--------

--------
--------

LEASING PFRON?
DLA KOGO

25+

2 w 1
podwójne korzyści

DLACZEGO FIRMY WYBIERAJĄ 
Leasing PFRON?
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ZALETY 
LEASINGU 
PFRON

Zacznij działać szybciej i oszczędniej!

płatność za środek trwały - od ręki,
szybka rejestracja i wymiana dowodu

najwyższa jakość obsługi klienta - zespół ekspertów
z 26 - letnim doświadzeniem specjalizujący się
w obsłudze klientów biznesowych

umiejętność perfekcyjnego doboru sprzętu do potrzeb
i możliwości naszych Klientów - rozwiązania “szyte na miarę”i możliwości naszych Klientów - rozwiązania “szyte na miarę”

atrakcyjne warunki zakupu sprzętu komputerowego
dzięki partnerskiej współpracy z największymi dostawcami

oszczędny leasing na poziomie 80% wartości przedmiotu 
gwarantowany dzięki minimum 40% odpisowi PFRON

stabilność odpisu PFRON

bardzo atrakcyjna forma leasingu operacyjnego, 
przesunięcie w czasie obciążeń podatkowych

czytelne zasady gwarantujące pełną
kontrolę nad transakcjąkontrolę nad transakcją

wiarygodność, którą potwierdza kilkanaście
tysięcy podpisanych umów leasingowych -

 

blisko 10.000 klientów 
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WARUNKI FINANSOWANIA

koszt końcowy: na poziomie 80% wartości przedmiotu

stabilny odpis PFRON - comiesięcznie dostarczamy
naszym klientom pocztą dokument uprawniający do
pomniejszenia wpłat na fundusz PFRON o 40%
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okres finansowania od 18 do 36 miesięcy

bardzo atrakcyjna forma leasingu operacyjnego,
łatwe procedury, szybka decyzja

możliwość wykupu końcowego
przedmiotu leasingu

80%

waluta - PLN

pierwsza wpłata od 20 %

stałe raty leasingu



komputery PC oraz stacje robocze wraz z oprogramowaniem

sprzęt peryferyjny (monitory, drukarki, skanery, projektory, 

zasilacze)

serwery oraz macierze dyskowe wraz z oprogramowaniem

urządzenia mobilne (notebooki, tablety…)

inne, dowolne rozwiązania informatyczne

3 SPRZĘT KOMPUTEROWY 
ZARÓWNO GOTOWE ROZWIĄZANIA, 
JAK I MONTOWANE NA ZAMÓWIENIE 

DOWOLNEJ MARKI WÓZKI WIDŁOWE 
NOWE, DOWOLNEJ MARKI 
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samochody osobowe i dostawcze do 3,5t

samochody ciężarowe, pojazdy z zabudowami

ciągniki, przyczepy, naczepy

autobusy, busy…

RODZAJE FINANSOWANYCH PRZEDMIOTÓW

WSZYSTKIE NOWE
POJAZDY 

REJESTROWALNE

1
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PRZYKŁADOWE OFERTY LEASINGOWE

SAMOCHODY:

WÓZKI WIDŁOWE:

SPRZĘT ELEKTRONICZNY:
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13 43 76 312

609 807 897

w.moson@mikrotech.com.pl

WIKTOR MOSOŃ

13 43 76 308

e.steliga@mikrotech.com.pl

EWA STELIGA

13 43 76 323

609 807 883

r.rembiesa@mikrotech.com.pl

RENATA REMBIESA


