FINANSOWANIE DLA STOMATOLOGÓW:
STERN WEBER KREDYT - SZYBKO, BEZPIECZNIE, TANIO
Ponad 90% sprzętu stomatologicznego firma STERN WEBER
POLSKA sprzedaje w ramach specjalnego programu pożyczek
celowych Stern Weber Kredyt, który powstał dzięki współpracy
z liderem rynku finansowania medycyny Siemens Finance.
W finansowaniu zakupów do wysokości 250 000 EURO
(tj. ok. 1 050 000 PLN) nie wymagamy żadnych dokumentów
finansowych (ZUS, US).
Formalności to jedynie przesłanie mailem kopii wymaganych
dokumentów do przygotowania umowy:
- Prawa Wykonywania Zawodu
(2 strony: zdjęcie + numer dokumentu)
- NIP
- dowodów osobistych pożyczkobiorcy i współmałżonka
Wpłata własna jest nieobligatoryjna - finansujemy do 100%
wartości brutto sprzętu. Okres finansowania: od roku do
7 lat. Możliwość otrzymania karencji w spłacie kapitału
do 6 miesięcy.

Finansujemy również na tych warunkach zakupy nie-medyczne typu:
meble do gabinetu, komputery,
samochody (nowe) oraz proponujemy gotówkę do wysokości
80 000 PLN na dowolny cel (remont gabinetu), bez konieczności dokumentowania wydatków.
W każdym dowolnym momencie można spłacić pożyczkę
wcześniej (w całości bądź w większej części). Siemens Finance
umarza wówczas należne odsetki, rozlicza tylko kwotę
niespłaconego kapitału i kosztuje to od 1% do 4%
wartości początkowej, w zależności od momentu spłaty.
Kosztem uzyskania przychodu jest rata odsetkowa
+ amortyzacja sprzętu.

W 2017
roku w ramach
W przypadku dodatkowych
finansowania
pytań prosimy o kontakt:
Przyjeżdżamy do gabinetu z przygotowaną umową bądź doStern
Weber Kredyt
starczamy ją na montaż sprzętu.
podpisaliśmy
mgr Jacek Chojecki
Zabezpieczeniem pożyczki jest umowa przewłaszczenia oraz
305 umów
Doradca finansowy
ewentualnie dodatkowo porozumienie wekslowe przy transpożyczki.
akcjach powyżej 200 000 PLN.

W ofercie nie ma żadnych dodatkowych opłat, wpłat, zaliczek, kaucji, ukrytych kosztów itp. Jedyny koszt dodatkowy
to ubezpieczenie sprzętu o bardzo szerokim zakresie, oparte
o zasadę "wszystkich ryzyk".
Składka = 0,527% wartości brutto, raz w roku refakturowana
na pożyczkobiorcę.
Pożyczka Stern Weber Kredyt umożliwia korzystne
połączenie zakupu nowoczesnych urządzeń medycznych
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Stern Weber Kredyt
tel.: 887 700 456
mail: jacek.chojecki
@sternweber.pl

mgr Jacek Chojecki
Doradca finansowy
Stern Weber Kredyt
tel.: 887 700 456
mail: jacek.chojecki
@sternweber.pl

W ciągu
15 lat współpracy
z Siemens Finance
Firma Stern Weber Polska
udzieliła pożyczek
na kwotę powyżej
550 milionów
złotych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ! PONIŻEJ WYBRANE PRODUKTY Z PRZYKŁADOWĄ RATĄ.
STERN WEBER S200

rata: 8
 10 PLN*
60 000 PLN

HYPERION X9 pro 3D FOV 10x8

rata: 2
 630 PLN*
195 000 PLN

ANTHOS L9

rata: 1170 PLN*
87 000 PLN

CARL ZEISS OPMI PICO 180° LED

rata: 740 PLN*

* rata Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 1,66%)

55 000 PLN

HYPERION X5 2D

rata: 8
 80 PLN*
65 000 PLN

ZESTAW RTG EXTEND
RX DC + ZEN-X

rata: 3
 00 PLN*
22 000 PLN

