Financial Services

Twoja inwestycja pod naszą opieką
Uproszczona procedura od Getwell i Siemens Finance

Współpraca firm Siemens Finance i Getwell
zaowocowała stworzeniem oferty, która łączy
w sobie wieloletnie doświadczenie oraz
innowacyjność.

Siemens Finance i Getwell to liderzy
w swoich dziedzinach, którzy dzięki znajomości
potrzeb swoich klientów stworzyli unikalne
rozwiązanie łączące zakup sprzętu z atrakcyjnym
finansowaniem.
Siemens Finance Sp. z o.o
Siemens Finance jest dynamicznie rozwijającą się
spółką należącą do koncernu Siemens. Wspieramy
sprzedaż i zakup środków trwałych wytwarzanych
zarówno przez działy macierzystego koncernu
Siemens, jak i pochodzących od innych dostawców.
Getwell Sp. z o.o.
Firma Getwell specjalizuje się w radiologii
stomatologicznej i znieczuleniach komputerowych.
W ofercie posiada zaawansowane systemy
obrazowania RTG: tomografy, pantomografy,
aparaty RTG przenośne i ścienne z radiografią
cyfrową lub skanerem PSP oraz nowoczesny system
znieczulenia komputerowego CALAJECT. Getwell to
wyłączny dystrybutor dla stomatologii w Polsce firm:
GENORAY, CSN Industrie, RONVIG oraz 3Disc
Imaging.

Finansowanie
dla stomatologów

PAPAYA CT - najnowszy tomograf CBCT z panoramą i cefalo, GENORAY

Siemens Finance to jedyna firma
leasingowa na polskim rynku, która
posiada tak duży limit finansowania,
do 1 000 000 PLN bez zbędnych
formalności.

W ramach umowy z nami można sfinansować
w uproszczony sposób inwestycję w wysokości
nawet 250 000 EUR, co daje około 1 000 000 PLN.*

Środki pieniężne na dowolny cel.

W ramach jednej umowy pożyczki na zakup
sprzętu stomatologicznego Siemens Finance
może dodatkowo pożyczyć środki pieniężne
na dodatkowe wyposażenie czy renowację
gabinetu.

Prawdziwa uproszczona procedura
‒ minimum formalności.

Jedynymi wymaganymi dokumentami od
klienta są dowód osobisty oraz wypełniony
wniosek o przyznanie finansowania.

Kto może skorzystać z uproszczonej
procedury?

Aby skorzystać z uproszczonej procedury
wystarczy być lekarzem prowadzącym
działalność gospodarczą.

*w zależności od kursu walut w danym czasie
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