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Jedną z kluczowych kwestii w prowadzeniu własnego biznesu jest dobór
odpowiedniego sprzętu. Jest to duża inwestycja, dlatego nasuwa się pytanie –
jak sfinansować zakup maszyn komunalnych?
W poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań, z pomocą przychodzi marka Kubota. O możliwościach
sfinansowania zakupu maszyn komunalnych opowiada Waldemar Zaremba, z którym rozmawiamy
w ostatnim odcinku z serii „Kubota. Poznajmy się bliżej”.

Jak sfinansować zakup maszyn?
Proste pytanie, na które znajdziemy wiele odpowiedzi. Najłatwiej dokonać zakupu maszyn
komunalnych za gotówkę, jednak nie każdy może sobie na to pozwolić. Na szczęście istnieją inne
rozwiązania, które oferuje marka Kubota.
– Najprostszą formą zakupu jest zakup za gotówkę, ale dzisiaj jest to coraz mniej popularna forma.
W celu wsparcia klientów, możemy zaproponować finansowanie fabryczne, nasz program Kubota
Finance, który realizujemy we współpracy z grupą Santander. Dla każdego klienta znajdziemy
jakieś ciekawe rozwiązanie – mówi Waldemar Zaremba, szef sprzedaży maszyn komunalnych marki
Kubota.

Co oferuje Kubota Finance?
Pożyczka, leasing, kredyt? Ekspert marki Kubota opowiada o możliwościach jakie możemy znaleźć
w ofercie finansowania fabrycznego – Z jednej strony są to rozwiązania dla rolników i są to
najczęściej pożyczki w formie bez oprocentowania. Do najpopularniejszych należy pożyczka 5 x
20%. Jest to finansowanie oparte o 20% pierwszą wpłatę i co pół roku raty w wysokości 20%
wartości maszyny. Po dwóch pełnych latach mamy maszynę zapłaconą i program ten nie posiada
żadnego oprocentowania. Jest to całkowite 0%.
Mamy też drugą grupę odbiorców, którzy finansują to na przykład poprzez leasing. Jest to
najczęściej stosowane w przypadku firm zajmujących się dbaniem o zieleń miejską, różnego
rodzaju kontraktorzy, którzy korzystają najczęściej z leasingu. Tu mamy świetną ofertę. Jest ona
oparta o 104% całkowitej wartości spłaty po 3 latach, jest to bazowa oferta, ale nasza propozycja
jest niezwykle elastyczna. Bardzo wiele firm stosuje leasing sezonowy – wyjaśnia Waldemar
Zaremba.

1/3

AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Leasing sezonowy
To program, który pozwala firmom na duże oszczędności. Opłata pobierana jest tylko wtedy, gdy
trwają prace, co odciąża firmę z wydatków. – Klient płaci ratę, tylko w tych miesiącach w których
wykonuje pracę. W przypadku firm zajmujących się na przykład zielenią miejską, wygaszamy
płatność leasingową, do minimalnej wartości w okresie zimowym. Wtedy firma może odetchnąć
z obciążeniami finansowymi i poczekać do rozpoczęcia sezonu koszenia, gdzie zaczną się kolejne
wpływy – mówi ekspert marki Kubota.

Ciągnik Komunalny Kubota B1220
fot. Kubota

Program dla każdego
Kubota Finance to program szyty na miarę. – Propozycji w ofercie jest bardzo dużo. Dla każdego
z klientów znajdzie się rozwiązanie, którym będzie zainteresowany. – Pokażemy Państwu, że
obciążenia związane z zakupem naszych traktorów, kosiarek i produktów są niewielkie i pozwolą
Państwu spokojnie prowadzić biznes – przekonuje Waldemar Zaremba.

Sprawdź więcej w naszej rozmowie i dowiedz się jak sfinansować zakup
maszyn!
Przegapiłeś wcześniejsze odcinki? Zapraszamy do wysłuchania:
Kubota – lider na rynku ciągników kompaktowych [WYWIAD];
Co znajdziemy w gamie komunalnej marki Kubota? [WYWIAD];
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Małe maszyny do wielkich prac [WYWIAD];
Dlaczego Kubota? [WYWIAD]

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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