Wrocław, 6 kwietnia 2017 r.

Nowość: Wanicki Finanse z Idea Leasing

Idea Leasing i Grupa Wanicki – nowe, promocyjne finansowanie
fabryczne dla branży TSL
3 kwietnia br. lider w finansowaniu transportu ciężkiego Idea Leasing wprowadziła finansowanie
fabryczne Wanicki Finance. Zacieśnienie współpracy z Grupą Wanicki oznacza nowe, elastyczne
warunki finansowania środków transportu ciężkiego w Polsce.
Grupa Wanicki jest jednym z największych dostawców środków transportu w Polsce i wieloletnim
partnerem Idea Leasing. – Kolejnym, naturalnym etapem naszej współpracy jest wprowadzenie
finansowania fabrycznego Wanicki Finance, dzięki któremu klienci uzyskali dostęp do preferencyjnych
warunków finansowania m.in. ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych czy też autobusów –
podkreśla Małgorzata Terlecka-Urbanik, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych
Idea Leasing. – Wanicki Finance to alternatywa dla klientów, którzy szukają atrakcyjniejszych,
promocyjnych ofert finansowania swojego taboru – dodaje.
Firma Wanicki to polskie przedsiębiorstwo, które od ponad 25 lat zapewnia kompleksową ofertę dla
klientów branży transportowej w południowo-wschodniej Polsce. Grupa Wanicki jest m.in. dealerem
ciągników siodłowych i samochodów ciężarowych marki DAF, autobusów marki IRIZAR, oraz maszyn
rolniczych John Deere. Firma prowadzi również autoryzowany serwis autokarów VDL i Solaris oraz, jako
jedyna w Polsce, autokarów hiszpańskiej marki IRIZAR.
Przedsiębiorcy transportowi chętnie korzystają z produktów fabrycznych, oferowanych przy
współpracy Idea Leasing z wiodącymi dostawcami z branży TSL. – Teraz, dzięki finansowaniu
fabrycznemu z firmą Wanicki proponujemy atrakcyjne warunki leasingu, najmu i pożyczki na środki
transportu ciężkiego naszego partnera. Dodatkowo, dzięki tej współpracy, ocena ryzyka transakcji
odbywa się w oparciu o cały portfel klienta, co umożliwia nam zaproponowanie przewoźnikom o
słabszej kondycji finansowej rozwiązań na korzystniejszych warunkach rynkowych – dodaje Małgorzata
Terlecka-Urbanik.
Idea Leasing oferuje dedykowane sektorowi TSL produkty finansowe, jak leasing, pożyczkę i najem oraz
znaczne uproszczenia proceduralne. Przedsiębiorcy mogą otrzymać finansowanie do 500 tys. zł tylko
na podstawie licencji transportowej lub pozytywnej oceny BIK, bez konieczności przedstawiania
dokumentów finansowych firmy. Po przedstawieniu podstawowych dokumentów finansowych, firma
może uzyskać finansowanie do 1 mln zł, a przy pełnej analizie kredytowej – bez limitu.

Idea Leasing SA wraz z Getin Leasing SA jest częścią Grupy Idea Getin Leasing. Grupa, zgodnie
z oczekiwaniami, zakończyła 2016 rok na pozycji lidera z portfelem nowych umów o wartości ponad 5,9 mld zł,
co stanowi 10,2 proc. polskiego rynku leasingu.
Idea Leasing SA to lider w finansowaniu transportu ciężkiego i jedna z najchętniej wybieranych przez
przedsiębiorców firm w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Spółka jest laureatem wielu nagród i tytułów,
m.in.: Firma Przyjazna Klientowi (2016), Odpowiedzialni w Biznesie (2015, 2016), Najlepszy Partner w Biznesie
(2016, 2015), Order Finansowy Home&Market (2016, 2015, 2013) i Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości (2015).
Więcej na: www.idealeasing.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:
Ewa Chojnacka
Idea Leasing SA
ewa.chojnacka@idealeasing.pl | media@idealesing.pl
tel. 71 33 44 218
tel. kom. 785 801 179

