FINANSOWANIE IDEALNIE DOPASOWANE

OFERTA WSPÓŁPRACY

DLA DOSTAWCÓW

FOTOWOLTAIKI

Kim jesteśmy?

Jesteśmy liderem w finansowaniu środków transportu, maszyn i urządzeń, nasza oferta
skierowana jest do segmentu MŚP oraz Konsumentów. Reagując na dynamiczny rozwój rynku
przygotowaliśmy pakiet produktów wspierających sprzedaż instalacji FOTOWOLTAICZNYCH
kierowany do producentów i dystrybutorów instalacji.

Naszymi Partnerami są wiodące instytucje finansowe, działające na tym rynku. Oferujemy
szeroką ofertę produktów finansowych i ubezpieczeń.

We współpracy z instytucjami finansowymi, opracowaliśmy produkty
adresowane do MŚP i Konsumentów zainteresowanych finansowaniem
instalacji fotowoltaicznych oraz stworzyliśmy narzędzia wspierające
obsługę transakcji. Staraliśmy się, aby nasze produktu uwzględniały
potrzeby i możliwości klientów zainteresowanych finansowaniem
i ubezpieczeniem. Naszym celem jest doradztwo i pomoc na etapie
wyboru metody finansowania. Wspieramy Klienta przy ocenie,
porównaniu dostępnych ofert finansowania. Zrobimy wszystko, żeby
Klient mógł dokonać optymalnego wyboru.

Nasze atuty to:
doświadczenie wynikające z 19 lat obecności na rynku,
posiadamy na wyłączność produkty stworzone we współpracy z wiodącymi
dostawcami finansowania działającymi na rynku fotowoltaiki,
ponad 30 tysięcy zrealizowanych transakcji,
finansujemy wszystkie urządzenia fotowoltaiczne,
zapewniamy sprawną obsługę w całej Polsce:
• poprzez sieć mobilnych doradców i biura handlowe,
• narzędzia dla Dostawców wspierające proces sprzedaży

Dlaczego z nami?
7 powodów, dla których warto podjąć z nami współpracę:

prezentujemy Klientowi wszystkie dostępne w naszej ofercie opcje finansowania
w zakresie kredytu, pożyczki i leasingu. Zaproponujemy również odpowiednie
ubezpieczenie dostosowane zakresem do specyfiki inwestycji,
w oparciu o analizę potrzeb Klienta, jego oczekiwań i możliwości, przygotowujemy pakiet
propozycji finansowania łącznie z decyzją kredytową,
nasi doradcy pomogą w podjęciu ostatecznej decyzji i wyborze optymalnej formy
finansowania, gwarantujemy sprawne zrealizowanie transakcji i wsparcie na każdym
etapie realizacji transakcji oraz serwis posprzedażowy,
nasze produkty przygotowane we współpracy z wiodącymi partnerami finansowymi
odpowiadają na oczekiwania Klientów i są dostępne tylko w naszej sieci sprzedaży na
zasadach wyłączności,
współpracującym dostawcą opiekuje się dedykowany doradca, który poprzez sieć biur
i mobilnych doradców gwarantuje sprawna realizacje transakcji na terenie całego kraju,
dla współpracujących dostawców oferujemy wsparcie sprzedażowe:
- dostęp dla Dostawcy do naszego systemu sprzedażowego pozwalającego generować
oferty finansowania z wykorzystaniem naszych produktów on-line,
- przygotowanie specjalnych oferty promocyjnych, pozwalających wykorzystać finansowanie
jako narzędzie wspierające sprzedaż
- narzędzia pozwalające na prezentację ofert finansowania na stronie www dostawcy,
- udział w imprezach targowych i wystawach,
- wspólne materiały reklamowe,
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Nasza oferta?
dbamy o to, żeby Klienci, którzy są zainteresowani zakupem instalacji fotowoltaicznej
z gamy oferowanej przez Dostawcę w maksymalnie krótkim czasie otrzymali
kompletną informacje na temat możliwości i formy finansowania,

dzięki specjalnie przygotowanym ofertom we współpracy z dostawcą dajemy możliwość
uzyskania przewagi nad konkurencją,

poprzez wykorzystanie produktów finansowych na etapie decyzji o zakupie Klient
otrzymuje informacje jaki jest koszt miesięczny użytkowania urządzenia
fotowoltaicznego nie jego ceny, co ułatwia przedstawienie korzyści z inwestycji i sprzyja
podjęciu przez Klienta decyzji zakupowej,

możliwość wcześniejszego zakończenia umowy bez dodatkowych kosztów,

elastyczność finansowania:
• dogodne okresy leasing nawet 84 miesiące miesiące, pożyczka do 120 miesięcy,
• możliwość dopasowania raty do zmiennych przychodów Klienta i sezonowości biznesu,
możliwość wyboru rat:
- równych, malejących lub sezonowych,

minimalna wpłata wstępna, najniższa na rynku – niski koszt na początek umowy,
możliwość wcześniejszego zakończenia umowy bez dodatkowych kosztów.
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DLA KOGO SKIEROWANA JEST OFERTA?
JAKIE PRODUKTY OFERUJEMY?
Leasing i pożyczka dla przedsiębiorcy:
Minimalny udział własny od 1% bez względu na formę prawną działalności
Leasing operacyjny i finansowy Finansowanie instalacji na budynku i gruncie
Oferta dla StartUp – minimalny okres działalności tylko 6 miesięcy
Ubezpieczenie przedmiotu na cały okres umowy
Zmniejszenie podatków i liczne ulgi podatkowe
Szeroka gama produktów dopasowanych do potrzeb klientów

Pożyczka dla rolników:
Pożyczka pod dotację
Minimalny udział własnych środków
Brak konieczności dokumentowania dochodów
Finansowanie instalacji na budynku, gruncie lub budynkach inwentarzowych
Możliwość ubiegania się o uzyskanie ulgi podatkowej (podatek rolny)

Kredyt dla osób fizycznych:
Brak konieczności inwestowania własnych środków
Niska opłata wstępna
Minimum formalności
Stała rata pokrywająca koszt rachunków za prąd
Długi okres finansowania – do 96 miesięcy
Decyzja kredytowa w kilka minut
Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej i programu Mój Prąd

Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:
Dla klienta indywidualnego, rolnika i przedsiębiorcy
Ubezpieczenie (utraty lub uszkodzenia mienia, strat w produkcji energii)
Ubezpieczenie instalacji i pomp ciepła
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