
e-mail: oferta@fmleasing.pl
Wyszukiwarka Leasingu FmLeasing.pl

Przegląd warunków finansowych: leasing operacyjny
z dnia: 2-12-2015
Przedmiot leasingu: Samochód osobowy/samochód dostawczy
Wartość netto w PLN:
Wartość brutto w PLN:
WIBOR 1M: 1,670%
WIBOR 3M: 1,730%
Okres leasingu (miesiące): 48
Waluta leasingu: PLN
Opłata wstępna: 15%
Wykup: 1%
Przegląd warunków rynkowych (na podstawie dzisiejszych propozycji firm leasingowych):

ilość rat 47 lub 48
opłata wstępna 15% 11 250,00 PLN netto 13 837,50 PLN brutto
rata leasingowa minimalna* 1,907% 1 429,88 PLN netto 1 758,76 PLN brutto
rata leasingowa przeciętna 1,926% 1 444,37 PLN netto 1 776,57 PLN brutto
wykup 1% 750,00 PLN netto 922,50 PLN brutto
koszt całkowity leasingu (z wykupem) minimalny* 107,51% przeciętny
* - uzyskane przy pierwszym ofertowaniu przy wykorzystaniu Wyszukiwarki Leasingu, po dodatkowych negocjacjach oferta może być tańsza.

Dokumenty wymagane do ropatrzenia wniosku
• dokumenty rejestrowe (wpis do ewidencji/KRS, REGON, NIP, umowa spółki, itp.)
• dowody osobiste osób reprezentujących firmę ( oraz współmałżonków - w przypadku os. fiz.)
Niektórzy leasingodawcy mogą zwrócić się dodatkowo o:
• dokumenty potwierdzające przychód i koszty za poprzedni rok (np. PIT, CIT, blilans, rachunek wyników)
• dokumenty potwierdzające przychód i koszty za bieżący rok (np. PIT, CIT, F-01, F-02, itp.)
Ile trwa procedura?
•
•

Skorzystaj z Wyszukiwarki Leasingu w wersji dla zdecydowanych na leasing

Dzięki Wyszukiwarce Leasingu FmLeasing.pl:
• otrzymasz wiele ofert bezpośrednio z firm leasingowych (bez pośredników) o niskiej marży
•

75 000,00
92 250,00

skorzystasz z bezpłatnej analizy ofert leasingu, które otrzymasz oraz umów i OWUL, a także pomocy przy 
sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Jeżeli podjemiesz już decyzję o skorzystaniu z leasingu, to skorzystaj ponownie z Wyszukiwarki Leasingu w 
"wersji dla zdecydowanych na leasing" > http://www.FmLeasing.pl/wyszukiwarka-leasingu

rozpatrywanie wniosku po dostarczeniu kompletu dokumentów trwa z reguły od 1 do 3 dni (zależy od 
złożoności i wartości transkacji)
procedura od złożenia wniosku do odbioru przedmiotu leasingu trwa z reguły od 2 do 10 dni (przy 
założeniu, że przedmiot leasingu jest gotowy do odbioru; zależy od złożoności i wartości transakcji)
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