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www.segwaymagyarorszag.com
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sales@segwayhungary.com

Tisztelt Ügyfelünk !
Cégünk a -P.T.D Service Kft- a Segway inc, New Hampshire USA magyarországi, romániai és szlovákiai kizárólagos
disztribútora. A Segway világelső a kétkerekű elektromos, környezetbarát közlekedési eszközök piacán.
Cégfilozófiánk:
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a környezetszennyezés káros hatásaira! Környezetbarát alternatívát kínáljunk,
hogy minél többen választhassák tudatosan a rövid távú közlekedéseikhez az elektromos járműveket.
A vásárlási döntés megkönnyítésére céges Ügyfeleink részére az alábbi finanszírozási lehetőségeket kínáljuk.
Három típusú szerződést tudunk biztosítani:
 SEGWAY A típus: azon Ügyfelek részére ajánlatott, akik pár hétig (max 8 hét) szeretnék kipróbálni a SEGWAY –t a
vásárlás előtt.
 SEGWAY B típus: abban az esetben javasoljuk, ha a hatékonyság növekedés tesztelése érdekében hosszabb
ideig (max 1 év) szeretné használni az eszközt, majd a tapasztalatok alapján dönteni a vásárlásról.
 Hosszú lejáratú bérlet: amennyiben hosszú távon kívánja használni, akkor önerő nélküli FIX kamatozású
finanszírozást tudunk biztosítani 2-5 éves futamidőre, amely mérlegen kívüli kötelezettség.
Bérleti jellemzők
SEGWAY A típus
SEGWAY B típus
Hosszú lejáratú bérlet
Szolgáltatást biztosítja /
P.T.D Service Kft
Grenkeleasing Mo. Kft
1065 Budapest, Lázár u.16.
Bérbeadó
1139 Bp, Váci út 91.
Bérleti szerződés típusa
Bérbe adott eszköz
Óvadék
Szerződés kötési díj
Futamidő
Díjfizetés rendszeressége
Deviza nem
Kamatozás típusa
Bérleti díj fizetésének módja
Beépített szolgáltatás

2 hónapos határozott idejű, de
2-12 hónapos határozott idejű,
ügyfél részéről felmondható
mely hosszabbítható max 12
rendes felmondással
hónappal
készleten lévő használt
készleten lévő használt
max 1 MFt + ÁFA értékig
max 2,0 MFt + ÁFA értékig
1 heti bérleti díj
1 havi bérleti díj
5 000 Ft + ÁFA / db
10 000 Ft + ÁFA / db
min: 1 hét
min: 2 hónap
max: 8 hét
max:12 hónap, 1 x hosszabbítható
heti egyszer
havi egyszer
minden héten pénteken
minden hónap 10. én
HUF
HUF vagy EUR törlesztés
FIX kamat
FIX kamat
csoportos beszedési megbízás
A bérleti díj az alábbiakat tartalmazza:
 eszköz kiszállításának költsége
 vagyon biztosítás
 SEGWAY használatának oktatása
 kötelező szerviz

24-60 hónapos határozott idejű
bérleti szerződés
új és max 1 éves eszköz
nincs
19 800 Ft + ÁFA
min: 24 hónap
max: 60 hónap
havi egyszer
minden hónap 01 én
HUF
FIX kamat
csoportos beszedési megbízás
A bérleti díj az alábbiakat
tartalmazza:
 eszköz kiszállításának
költsége
 SEGWAY használatának
oktatása

Finanszírozási ajánlatokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét: a Finanszírozók által adott ajánlatok tájékoztató jellegűek. A Finanszírozók fenntartják a
jogot, hogy az irányadó kamatláb, a deviza árfolyam, illetve banki refinanszírozási feltételek módosítása esetén az ajánlatban szereplő finanszírozási díjak módosulhatnak.
Az ajánlat egyebekben nem minősül a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi lízingnek, így a szerződés szerinti szolgáltatások
nyújtására nincs szükség hatósági engedélyre.

Kérjen egyedi ajánlatot:

Iván Éva 20/514 61 21

sales@segwayhungary.com

Bemutató terem: 1065 Budapest, Lázár utca 16.

Bízunk benne, hogy sikerül az Önök üzleti igényeihez megfelelő SEGWAY –t találnunk
Tisztelettel:
P.T.D Service Kft

A finanszírozásban együttműködő Partnerünk:

Turi Tanácsadó Kft: 30/247 04 02

