România
Deutsche Leasing România IFN S.A.
Bine aţi venit la Deutsche Leasing România
Deutsche Leasing AG, cu sediul în Bad Homburg, Germania, având peste 2000 de angajaţi în cele 23 de
ţări unde este prezentă, este reprezentată la nivel local de Deutsche Leasing România. În calitate de
membră a grupului Sparkassen, Deutsche Leasing este parte a unuia dintre cele mai mari şi puternice
organizaţii financiare internaţionale. Acoperirea internaţională, combinată cu vasta experienţă locală şi
personalul dedicat, oferă clienţilor noştri încredere şi soluţii financiare de care au nevoie pentru a-şi
dezvolta afacerile cu succes în contextul economic actual.

Deutsche Leasing România
Înfiinţare: 2007
Sediul: Bucureşti
Informaţii generale despre Deutsche Leasing România
Deutsche Leasing România
Echipa Deutsche Leasing România sprijină producătorii germani şi pe clienţii acestora, precum şi pe marii
investitori din România punându-le la dispoziţie cunoştinţele legate de piaţă şi experienţa acumulată.
Indiferent de cerinţe, fie că doriţi un program de finanţare personalizat în vederea creşterii profitului sau
dacă doriţi să ivestiţi în achiziţia de echipamente pentru dezvoltarea afacerii. Deutsche Leasing România
oferă consultanţă şi soluţii financiare flexibile. Experţii noştri vă vor pune la dispoziţie produse financiare
şi servicii adaptate nevoilor dumneavoastră.

Mediul de afaceri în România
Companiile germane joacă un rol vital în economia României în calitate de investitori activi. Într-o
economie globală în continuă expansiune sunt o multitudine de provocări atunci când conduci un
business. Barierele juridice, fiscale şi contabile, precum şi diferenţele lingvistice şi culturale au un impact
major asupra succesului nostru în afaceri. Deutsche Leasing este un partener de încredere care vă ajută
să depăşiţi aceste obstacole astfel încât să vă focalize atenţia pe activitatea de zi cu zi şi să asiguraţi
companiei dumneavoastră succesul de mâine.

Structura de finanţare a Deutsche Leasing România se axează pe:
-

echipamente de construcţii,

-

echipamente industriale,

-

echipamente de tipărit şi media,

-

echipamente de transport şi manipulare bunuri,

-

echipamente agricole,

-

alte echipamente de calitate superioară.

Gama de produse şi servicii

Produse financiare
-

leasing financiar

-

leasing operaţional,

-

credit de co-finanţare pentru proiecte subvenţionate de UE,

-

credit de investiţii,

-

credit de stoc.

Servicii pentru vendori- parteneri
Pentru producătorii care doresc creşterea vânzărilor, Deutsche Leasing vine în întâmpinarea acestora cu
cele mai avantajoase soluţii financiare personalizate. Ne străduim să construim si să menţinem relaţii
comerciale de durată cu furnizorii şi cu clienţii acestora, oferindu-le o serie de beneficii:
-

structuri parteneriale flexibile,

-

costuri financiare competitive,

-

produse financiare personalizate
finanţare 100% pentru achiziţia de bunuri, asigurându-vă menţinerea cash-flow-ului,

-

lichidităţi pentru investiţiile de capital.

Servicii pentru investitorii germani direcţi
Pentru companiile germane care intenţionează să investească în România vă stă la dispoziţie
departamentul German Desk, care vă oferă consultanţă specializată:

-

experienţă vastă în domeniul finanţarii echipamentelor industriale,

-

nivel ridicat de cunoaştere a bunurilor finanţate,

-

consultanţă şi servicii în limba româna, germană şi engleză.

-

reţea la nivel mondial şi experienţă în cadrul comunităţii de afaceri din România.

Contact
Deutsche Leasing România
Str. Gara Herastrau nr. 2 – 4, etajul 6
Sector 2, Bucureşti, 020334
Telefon +40 21 301 15 00
Fax +40 21 301 15 18/ 19
Pentru informaţii suplimentare cât şi pentru stabilirea unei întâlniri, vă rugăm să ne contactaţi telefonic
sau pe email. Suntem bucuroşi să vă oferim suportul nostru în limba româna, engleză sau germană.

Cedric Chilian
Director General
Telefon: +40 21 301 15 00
E-Mail: info@dlro.ro

