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SIEMENS FINANCE SP. Z O.O.
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa

tel.: 22 870 8681
fax: 22 870 8689
www.siemens.pl/leasing

jE STE śMY dY NA MIcz NIE rOz wI jA ją cą SIę Spół ką wchO dzą cą w SkłAd gru pY 
SIE MENS FI NAN cIAl SE rvI cES. SpE cjA lI zu jE MY SIę w lE ASIN gu MA SzYN I urzą dzEń. 
Kon cen tru je my swo ją dzia łal ność na ta kich bran żach jak: po li gra fia, me dy cy na, rol nic two, prze -
twór stwo two rzyw sztucz nych oraz ob rób ka blach i me ta lu. W wy mie nio nych bran żach po sia da -
my sze ro ką wie dzę spe cja li stycz ną opar tą na wie lo let nich kon tak tach part ner skich, dzię ki cze mu
dzia ła my szyb ko i efek tyw nie. 

Z klien ta mi ce nią cy mi pro fe sjo nal ne do radz two i wia ry god ność na wią zu je my wie lo let nią współ -
pra cę ja ko za ufa ny part ner fi nan so wy. Istot ną ro lę w na szej dzia łal no ści od gry wa rów nież współ -
pra ca z do staw ca mi, któ rym ofe ru je my atrak cyj ne wa run ki fi nan so wa nia dla ich klien tów.

Finansowanie i dotacje w poligrafii REKLAMA

BZ WBK LEASING S.A.
ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

piotr klimczak – koordynator sektora maszyn
Piotr.Klimczak@bzwbk.pl, kom.: 691 200 394
www.leasing24.pl

Bz wBk lE ASINg TO uNI wEr SAl NY lE ASIN gO dAw cA, kTó rY OFE ru jE SwO IM klIEN TOM 
FI NAN SO wA NIE SzE rO kIEj gA MY śrOd ków TrwA łYch.
Od lat Spół ka jest w gro nie naj więk szych firm le asin go wych w Pol sce. Od 2011 r. BZ WBK Le asing
jest li de rem fi nan so wa nia ma szyn i urzą dzeń w Pol sce. Do sko na łe wy ni ki to efekt ja ko ści ob słu gi
klien tów, bar dzo do brej ofer ty pro duk to wej oraz sys te ma tycz ne go roz wo ju sie ci mo bil nej sprze da ży,
ja ko ści za rzą dza nia i do świad cze nia. W ofer cie BZ WBK Le asing są le asing (ope ra cyj ny i fi nan so wy)
i po życz ka. Współ pra ca z BZ WBK Le asing nie sie za so bą ko rzy ści m.in. w po sta ci oszczęd no ści cza su,
dzię ki mi ni mum for mal no ści. Har mo no gram spła ty mo że być do sto so wa ny do spe cy fi ki dzia łal no ści
klien ta, a dzię ki rze tel ne mu po dej ściu do współ pra cy za pi sy w do ku men tach ja sno okre śla ją pra wa
i obo wiąz ki obu stron. Ofer ta BZ WBK Le asing skie ro wa na jest do klien tów z sek to ra MśP i kor po ra cji.

BIBBY 
FINANCIAL SERVICES 

Siedziba w warszawie: 
Eurocentrum, Al. Jerozolimskie 134
tel: +48 22 545 61 23, fax: +48 22 545 61 24 
Oddział w poznaniu: ul. Szyperska 14 
tel.: +48 61 821 21 50, fax: +48 61 821 21 51
Oddział w katowicach: ul. Jesionowa 22 lok. 43
tel.: +48 32 782 45 21, fax: +48 32 782 45 27

BIBBY FINANcIAl SErvIcES Od 15 lAT zApEwNIA FINANSOwANIE dlA pOlSkIch FIrM.
FIrMA OFErujE MAłYM I śrEdNIM przEdSIęBIOrSTwOM rOzwIązANIA zApEwNIAjącE
płYNNOść FINANSOwą OrAz BEzpIEczEńSTwO TrANSAkcjI w BIzNESIE.  

Bibby Financial Services Sp. z o.o. należy do finansowej części Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej
grupy firm założonej w 1807 r., w ramach której działa 11 różnych dywizji na 4 kontynentach. Bibby
Financial Services posiada oddziały w 15 krajach świata i obsługuje ponad 6 tys. klientów. W Wielkiej
Brytanii firma jest największym, niezależnym faktorem z ponad 25-letnim doświadczeniem.

bez płat na in fo li nia 800 224 229 www.bib by fi na ncial se rvi ces.pl

XEROX POLSKA SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa 
www.xerox.com

Beata łosiewicz
Leasing Sales Manager
tel.: +48 22 878 78 36
tel. kom.: +48 600 405 000
Beata.Losiewicz@xerox.com 

uSłu gI FI NAN SO wE XE rOX Sku pIA ją SIę 
NA dO STAr czA NIu klIEN TOM lE ASIN gu prO du cENc kIE gO
W wy ni ku po łą cze nia usług fi nan so wych i na szej pod sta wo wej dzia łal no ści mo że my przy nieść 
ko rzy ści na szym klien tom, m.in. po przez kom plek so wą usłu gę łą czą cą opła ty ser wi so we i le asin -
go we. W Xe rox Pol ska uwa ża my, że żad na fir ma le asin go wa nie ro zu mie na szych pro duk tów 
i na szych klien tów tak do brze jak my sa mi. Z te go wła śnie po wo du po sia da my w ofer cie wła sne
usłu gi fi nan so we, opar te na wła snych środ kach fi nan so wych. 
Do świad cze nia zgro ma dzo ne przez Xe rox w wie lu kra jach po ka zu ją, że w ten spo sób mo że my 
naj le piej speł niać ocze ki wa nia na szych klien tów i to po zwa la nam wy róż niać się z sze re gu firm
w na szej bran ży.

INFOSYSTEMS SA jEST IN NO wA cYj Ną FIr Mą TEch NO lO gIcz Ną I dO rAd czą, 
kTó rA Od 18 lAT z pO wO dzE NIEM wdrA żA NO wE TEch NO lO gIE w pO lI grA FII.
Fir ma po sia da pro fe sjo nal ne cEN TruM BA dAw czO-rOz wO jO wE, ukie run ko wa ne na roz wój 
in no wa cyj nych tech no lo gii w dzie dzi nie po li gra fii i pro duk cji opa ko wań. Spe cja li ści cBr pro wa dzą
pra ce B+R na po trze by klien tów, przy go to wu ją zgło sze nia pa ten tów i wzo rów użyt ko wych.
W struk tu rach INFOSYSTEMS SA funk cjo nu je rów nież dE pAr TA MENT FuN du SzY Eu rO pEj SkIch, 
o któ re go sku tecz no ści prze ko na ło się już bar dzo wie lu przed się bior ców, od no szą cych suk ce sy
w apli ko wa niu o unij ne pie nią dze. Są wśród nich fir my, któ re po kil ka ra zy z rzę du za pew niły so bie
w ten spo sób unij ne do fi nan so wa nie. 
Ogól na kwo ta po zy ska ne go przez nie do fi nan so wa nia wy no si: 257 893 031,48 plN

INFOSYSTEMS SA
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

tel.: 22 333 83 50
fax: 22 333 83 75
www.infosystems.pl

http://www.bibbyfinancialservices.pl

