
                                                              

 
 
 
„HSW Signall“  postup pro GRENKELEASING: 
 
Odkaz na kalkulátor leasingových splátek:  www.gleasing.cz/cxf2p/?code=067-01458  
 
Prodejce „HSW Signall“  může umístit tento link na své webové stránky, poslat zákazníkovi 
a zákazník si vyplní a odešle dotazník sám, nebo může žádosti vyplnit se zákazníkem. 
 
 
Možnosti leasingu (modelová kalkulace): 
 
Přímá platba 399.999 Kč  
Možné splátky 

36 měsíců 13140 Kč 

48 měsíců  10160 Kč 

60 měsíců  8570 Kč 

 
Pojištění: 334 Kč měsíčně 
 
 
Výhody leasingu GRENKELEASING: 

 Zařízení Vám ihned vydělává peníze 
 Nízké splátky nezatíží Váš rozpočet a můžete své prostředky ušetřit nebo investovat 

jinam 
 Parametry smlouvy je možné přizpůsobit Vašim potřebám 
 Rychlé a snadné schválení Vaší žádosti 
 GRENKELEASING je největším světovým poskytovatelem leasingu IT, výpočetní a 

kancelářské technicky. V ČR působíme již 23 roků 
 
 
Postup podání žádosti o leasing: 
 

1. Doplnit na adrese www.gleasing.cz/cxf2p/?code=067-01458 cenu bez DPH a uvést předmět 

leasingu 

2. Zvolit délku období a zažádat o leasing 

3. Grenke obdrží žádost prostřednictvím odeslaného formuláře z výše zmíněného odkazu. 

4. Grenke kontaktuje nájemce či zprostředkovatele a dle ceny požaduje účetní výkazy 

(Rozvahu a Výpis zisku a ztrát za minulý rok a za poslední účetní období) 

5. V případě schválení zasílá Grenke emailem smlouvy nájemci a čeká, až přijdou fyzicky zpět 

podepsané. 

6. Jakmile dorazí podepsané smlouvy, Grenke posílá emailem plnou moc s předávacím 

protokolem do „HSW Signall“ a čeká, až „HSW Signall“ pošle zpět podepsaný předávací 

protokol a fakturu, kde na jednom z dokladů musí být uvedena sériová čísla předmětů 

leasingu, nejlépe na předávacím protokolu (pokud již nejsou uvedeny v cenové nabídce). 

7. GRENKELEASING proplácí fakturu dodavateli. 

 

 

 

 



Základní podmínky za jakých je leasing poskytován: 

 Splátky jsou hrazeny čtvrtletně, inkasem (lze dohodnout i jinak, pak je účtován 
administrativní poplatek 290 Kč) 

 Předmět leasingu je třeba pojistit. Pro tisková zařízení je výše pojistky 1,0 % z ceny zařízení 
(min. 900,-Kč / rok) 

 Poplatek za zpracování schválené smlouvy činí 2000,- bez DPH 
 
 
Kontakty GRENKELEASING: 
Pro obecné dotazy je možné kontaktovat kolegu Radka Novotného       
na E info@grenke.cz  , T +420 221 501 733 
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