
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach pozyskania sprzętu / maszyn za pośred-
nictwem Haulotte Financial Services, skontaktuj się z dedykowanym Ci przedstawicielem:

Łukasz Puławski, Regionalny Kierownik Sprzedaży 
     +48 22 279 47 47         +48 604 610 538
     lukasz.pulawski@dllgroup.com
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ZACHOWUJĄC KAPITAŁ, POZYSKAJ 
POTRZEBNY CI SPRZĘT
Kapitał jest Ci potrzebny, by rozpocząć działalność firmy i pomnażać jej zyski. Środki trwałe takie jak sprzęt, 
maszyny, urządzenia są Ci potrzebne, by działać bardziej skutecznie i mieć przewagę konkurencyjną. Jedno 
i drugie ma ogromne znaczenie. Ale utrzymanie obydwu często wymaga znacznych wysiłków i właściwie 
dobranych rozwiązań finansowych. Sprawdź, czy możesz zachować swój kapitał i pozyskać potrzebne Ci 
wyposażenie i sprzęt – skontaktuj się z Haulotte Financial Services.

Interesująca alternatywa  do zakupu na własność
Dzięki Haulotte Financial Services płacisz za użytkowany sprzęt / wyposażenie z budżetu operacyjnego, nie 
sięgając do rezerw kapitałowych. A na koniec okresu finansowania możesz wykupić sprzęt, często za ułamek 
jego pierwotnej wartości, wymienić go na model nowszej technologii, przedłużyć okres finansowania lub 
zwrócić go do Haulotte Financial Services.

Znakomita większość firm, również tych największych i najlepiej sobie radzących na rynkach światowych, 
wykorzystuje jedną z dostępnych form finansowania zakupu sprzętu czy maszyn. Ta liczba będzie tylko 
rosnąć, ponieważ coraz więcej firm odkrywa szeroki wachlarz elastycznych rozwiązań finansowych 
dostępnych na rynku.

Czy finansowanie Haulotte Financial Services jest właściwym rozwiązaniem  
dla Ciebie?
Co jest lepsze dla prowadzenia Twojej działalności: elastyczne sposoby finansowania czy jednorazowy  
zakup za gotówkę? Kiedy będziesz podejmować decyzję, pomyśl o następujących kwestiach:

 Jaka będzie wartość sprzętu / maszyn na koniec ich cyklu życia? 

 Czy będą w pełni funkcjonalne czy staną się przestarzałe przed końcem ich cyklu życia? 

  Czy Twój kapitał lub linia kredytowa nie mogłyby być spożytkowane na co innego, stając się  
dźwignią finansową? 

   Które rozwiązanie zapewniłoby Ci największe korzyści podatkowe? 

Dlaczego wybrać właśnie Haulotte i DLL?
Z pewnością dlatego, że nasi doradcy finansowi mają świetną znajomość sektora, któremu oferują swoje 
usługi, służą Ci poradą i pomocą w wyborze produktów i usług oraz dopasują elastyczne rozwiązania 
finansowe, które zapewnią Ci osiągnięcie celów biznesowych i utrzymanie  konkurencyjnej pozycji na rynku.

Nasi specjaliści od finansowania zakupu sprzętu i maszyn gotowi są w każdej chwili odpowiedzieć  
na Twoje ewentualne pytania i wesprzeć Cię przy dokonywaniu transakcji. 



DLACZEGO WARTO 
SKORZYSTAĆ Z NASZYCH 

ROZWIĄZAŃ FINANSOWYCH



ISTNIEJE WIELE ISTOTNYCH POWODÓW, DLA KTÓRYCH 
WARTO WYBRAĆ  HAULOTTE FINANCIAL SERVICES
Twoje maszyny i sprzęt oraz to, w jaki sposób je finansujesz, są nierozłącznymi elementami, 
które przyczyniają się do sukcesu Twojej firmy. Mógłbyś cieszyć się dodatkowo udogodnieniem, 
jakie możemy Ci zapewnić, wyręczając Cię w obu tych obszarach.  
Haulotte, dzięki partnerskiej współpracy z DLL – jednym ze światowych liderów oferujących profesjonalne usługi finansowe, proponuje liczne 
rozwiązania finansowe dostosowane do Twoich potrzeb. Zapewnia dostęp do innowacyjnych maszyn i sprzętu, jakich potrzebujesz, a na 
które już nie będziesz musiał przeznaczać własnego kapitału czy też uciekać się do alternatywnych źródeł finansowania. Oto kilka powodów, 
dla których warto wybrać Haulotte Financial Services:

Nie wydawaj gotówki
Kup potrzebne Ci maszyny i urządzenia bez ponoszenia nakładów 
pieniężnych. W większości przypadków będziesz musiał dokonać 
jedynie opłaty wstępnej lub zaliczki. 

Bądź rezolutny – bądź elastyczny
Nasze rozwiązania są dostosowane do praktycznie każdej 
możliwej sytuacji biznesowej, poczynając od elastycznych 
harmonogramów płatności a kończąc na finansowaniu 
dodatkowego wyposażenia, jakie może być wymagane w  
całym cyklu życia finansowanego urządzenia czy maszyny.

Zdobądź przewagę technologiczną
Zastosowanie najnowszych technologii czy innowacyjnego 
wyposażenia może dać Ci poważną przewagę konkurencyjną. 
Ale to, co dziś jest nowoczesne, jutro może okazać się 
przestarzałe. Dzięki Haulotte Financial Services możesz po 
zakończeniu umowy pozyskać nowszy i lepszy sprzęt. 

Ciesz się z korzyści podatkowych
Przy odpowiednio wybranym modelu finansowania Twoje płatności 
mogą być w pełni zaliczane w koszty uzyskania przychodu. 

Dostosuj raty do przepływów pieniężnych
Nasze elastyczne opcje finansowania pozwalają tak zaplanować 
płatności, aby pasowały do zmian następujących w Twoim cash 
flow. Jeśli Twoje źródło przychodów jest zmienne, Twoje płatności 
mogą być mniejsze gdy przychody spadają i większe gdy firma 
świetnie prosperuje i zarabia. 

Wybierz jedną z elastycznych opcji na koniec 
umowy leasingowej
Wybór odpowiedniego produktu finansowego pozwoli Ci 
na koniec okresu leasingowania zdecydować, czy chcesz 
kontynuować leasing danego urzadzenia/maszyny, zwrócić je 
i podpisać umowę na całkiem nowe urządzenie, czy dokonać 
wykupu. Wybór należy do Ciebie.

A jaki jest najważniejszy powód, dla którego 
powinieneś wybrać usługi finansowe 
proponowane przez Haulotte Financial Services? 
Finansowanie z nami jest proste i szybkie!
Oferujemy Państwu liczne korzyści i wygodę korzystania 
z przystępnej formy finansowania  oferowanej w jednym 
przejrzystym pakiecie. W większości przypadków wystarczy 
jeden telefon do rozpoczęcia stosownej procedury. W zależności 
od kwoty transakcji, zatwierdzenie kredytu może nastąpić 
jeszcze w dniu złożenia wniosku. A jeśli już masz przyznaną linię 
kredytową, może się to odbyć jeszcze szybciej! Wszystko to 
pozwoli Ci sfinalizować zaplanowany zakup urządzeń/maszyn z 
Twoim lokalnym dostawcą.



DUŻA ELASTYCZNOŚĆ I WYBÓR
Haulotte Financial Services oferuje szeroką gamę rozwiązań finansowych 

odpowiadających zmieniającym się potrzebom biznesowym naszych Klientów. 
Poniższa tabela przedstawia kilka najbardziej popularnych opcji leasingowych. 

Zapoznaj się z nimi, a jeśli będziesz miał pytania lub chciał uzyskać więcej 
informacji - zadzwoń śmiało do naszego przedstawiciela.

Leasing  
finansowy
Dzięki formule leasingu 
finansowego Twoja firma 
staje się właścicielem 
przedmiotu leasingu na 
koniec obowiązywania 
umowy.

Pożyczka
Dzięki tej formule 
finansowania Twoja firma 
może zakupić sprzęt/
maszyny za kwotę określoną 
przy podpisaniu umowy.

Leasing 
operacyjny
Dzięki formule leasingu 
operacyjnego Twoja firma 
płaci raty za używanie 
sprzętu/maszyn a na koniec 
obowiązywania umowy ma 
do wyboru kilka opcji.

Opis
 Równe lub malejące comiesięczne raty.
  Leasingobiorca staje się właścicielem 
przedmiotu na koniec leasingu.
  Amortyzacja oraz odsetki stanowią koszt 
uzyskania przychodu.
  Płatności za przedmiot leasingu rozłożone 
w czasie.

Opis
 Równe lub malejące comiesięczne raty.
  Istnieje możliwość zakupu po stałej cenie.
  Płatności za przedmiot leasingu 
rozłożone w czasie.
  Część odsetkowa stanowi koszt 
uzyskania przychodu.

  Raty pożyczki zwolnione są z podatku VAT.

Opis
 Równe lub malejące comiesięczne raty.
  Na koniec okresu leasingowania 
możliwość zakupu sprzętu / urządzenia, 
przedłużenia umowy leasingowej, wyboru 
sprzętu / urządzenia nowszej generacji lub 
jego zwrotu do Haulotte Financial Services.
  Leasingobiorca może zaliczyć całą ratę do 
kosztów uzyskania przychodu. 
  Sprzęt staje się własnością leasingobiorcy 
po zapłacie określonej w umowie 
kwoty wykupu (w przypadku leasingu 
operacyjnego pozabilansowego).
  Możliwość zaplanowania wymiany sprzętu 
/ urządzenia.

Zalety
  Stałe koszty ułatwiające ustalenie 
budżetu.

 Korzyści podatkowe.
  Zachowanie kapitału obrotowego.
  Na koniec umowy sprzęt / urządzenie 
może być wymienione na nowe.

  Niższe płatności miesięczne.

Zalety
  Stałe koszty ułatwiające ustalenie 
budżetu.

  Korzyści podatkowe dla 
leasingobiorcy.

  Zachowanie kapitału obrotowego.

Zalety
  Stałe koszty ułatwiające ustalenie 
budżetu.

  Pożyczkobiorca staje się 
właścicielem przedmiotu.

  Zachowanie kapitału obrotowego.
  Umożliwia ubieganie się o dotacje 
unijne.

•  Finansowanie nowego lub używanego 
sprzętu/urządzeń

• Umowy na 12-60 miesięcy 
• Płatności miesięczne lub kwartalne 

•  Wybór opcji na koniec obowiązywania 
leasingu

• Płatność balonowa 
• Zwiekszające się/zmniejszające się raty

• Sezonowe harmonogramy płatności
•  Włączenie kosztów ubezpieczenia do 

comiesięcznych płatności

Alternatywne elastyczne opcje:




