
SMART Leasing  
Zarabiaj więcej finansując 
inwestycje w DLL

Użytkowanie nowych maszyn rolniczych dzisiaj?  
Podjęcie decyzji o zakupie za 36 miesięcy?  
Tak, to możliwe dzięki SMART Leasing od DLL.

Co to jest SMART Leasing?
Jest to finansowanie maszyn i urządzeń w formie wynajmu długoterminowego.*. Dzięki niemu 
użytkujesz maszynę (np. ciągnik rolniczy, kombajn zbożowy, sieczkarnię, ładowarkę, prasę) 
bez  konieczności podejmowania decyzji o zakupie w momencie zawarcia umowy. Rozwiązanie to 
nie  wymaga wniesienia wkładu własnego i dzięki niskim ratom ogranicza nakłady jakie musisz 
ponieść na inwestycję w nowy sprzęt. Po okresie wskazanym w umowie (min. 36 miesięcy) wybierasz 
jedną z 3 opcji: wykup maszyny, zwrot do DLL lub wydłużenie umowy na kolejny okres. 

Dlaczego SMART Leasing?
+  Użytkujesz maszynę w 100%,  

spłacając tylko część

+  Niższe miesięczne obciążenia (nawet o 40% 
w stosunku do tradycjnego finansowania  
w formie pożyczki, kredytu)

+  Brak konieczności uiszczenia wpłaty  
początkowej

+  Harmonogram spłat dostosowany do Twoich 
przychodów

+ Elastyczne opcje zakończenia umowy

+ Stały dostęp do nowych technologii

Warunki leasingu zarówno nowego, jak i używanego sprzętu, dostosujemy do Twoich potrzeb.

Typ Leasingu Cechy produktu Opcje na zakończenie
okresu umowy Opcje zakupu

SMART Leasing Wpłata własna: 0 zł

Czas trwania umowy:  
36-72 miesiące

Spłaty: miesięczne, 
kwartalne,
sezonowe

Wydłużenie okresu 
użytkowania maszyny 

Wykup maszyny

Zwrot maszyny zgodnie 
z ustalonymi warunkami

Cena zakupu zgodna 
z wiekiem, stanem, liczbą 
motogodzin itp.
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Zarabiaj więcej z DLL finansując 
maszyny i urządzenia w SMART 
Leasing i obniżaj miesięczne 
koszty użytkowania nawet o 40%.

Zapoznaj się z przykładowymi wyliczeniami: 
Kombajn zbożowy 750 000 zł netto
Przebieg roczny: 250 godzin pracy separatora 

Smart Leasing – wynajem długoterminowy:
Udział własny: 0% 10%

Okres finansowania: 48 miesięcy 60 miesięcy

Smart rata: 9 555 zł netto* 8 125 zł netto*

Ciągnik rolniczy 199 000 zł netto
Przebieg roczny:  300 motogodzin

Smart Leasing – wynajem długoterminowy: 
Udział własny: 0% 10%

Okres finansowania: 60 miesięcy 60 miesięcy

Smart rata: 2 190 zł netto* 1 810 zł netto*

Ciągnik rolniczy 450 000 zł netto
Przebieg roczny:  600 motogodzin

Smart Leasing – wynajem długoterminowy: 
Udział własny: 0% 10%

Okres finansowania: 60 miesięcy 60 miesięcy

Smart rata: 5 475 zł netto* 4 615 zł netto*

Ładowarka teleskopowa 199 000 zł netto
Przebieg roczny:  500 motogodzin

Smart Leasing – wynajem długoterminowy: 
Udział własny: 0% 10%

Okres finansowania: 48 miesięcy 48 miesięcy

Smart rata: 2 995 zł netto* 2 495 zł netto*

De Lage Landen Leasing Polska S.A. 
ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, Polska 
Budynek C, Gdański Business Center

T +48 22 279 47 47 
F +48 22 279 47 00 
E isa@dllgroup.com

* Powyższe warunki nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wysokość raty uzależniona jest m.in. od kosztu 
pozyskania pieniądza przez finansującego, okresu finansowania, zadeklarowanej ilości mth przepracowanych w trakcie 
trwania kontraktu, decyzji kredytowej.

Wybierz dogodną dla Ciebie 
opcję po zakończeniu okresu 
wskazanego w umowie

–  wydłuż finansowanie i dalej użytkuj maszynę

–    skorzystaj z opcji zakupu maszyny po wartości 
rynkowej

–  zwróć maszynę do DLL

Potrzebujesz więcej informacji?  
Skontaktuj się z Przedstawicielem 
Regionalnym DLL.
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