
PRODUKTY FINANSOWE WENI

“Przedstawiamy najlepsze rozwiązania w czasie, gdy konkurencja czeka na lepsze czasy.”

Producent urządzeń oraz
systemów laserowych

Weni Shield1

2Leasing - Nawet 101%

JESTEŚMY SOLIDNYM PARTNEREM W BIZNESIE

• Proste i szybkie procedury    • Przejrzyste oraz atrakcyjne warunki

• Harmonogram spłaty rat dostosawny do możliwości

• Wiele rozwiązań odn.wartości opłaty wstępnej i wykupu końcowego. 

Kluczowe cechy udanej współpracy z Weni w zakresie leasingu:

Jako zaufany partner przodujących banków na rynku, zrealizowaliśmy

z pełnym sukcesem setki umów leasingowych. Preferencyjne warunki 

leasingu ustalane są po indywidualnej ocenie zdolności kredytowej.

 

Jesteśmy zaufanym partnerem:

*Opcja dostępna od sierpnia 2021r. dla wybranej serii produktów. 

To propozycja obopólnej biznesowej satysfakcji:

1. Klient zakupuje laser w naszej firmie na preferencyjnych warunkach 

(przykładowo: bezwarunkowy zwrot zakupionego urządzenia)

2. Nasza marka zyskuje zadowolonego klienta

(niepozostawionego samego sobie) oraz kolejne 

zainstalowane urządzenie, z którego możemy być dumni. 

Oferta finansowa Weni Solution jest częścią programu  “Weni Smart Care”, który 

zapewnia pełną, inteligentą opiekę nad całym procesem zakupowym - od pierwszego 

kontaktu, aż do uruchomienia urządzenia oraz obsługi posprzedażowej.

Jest to kompleksowy pakiet usług, który oddajemy w Państwa ręce wraz z naszą

polisą zabezpieczającą realizację zamówień do kwoty 2 000 000zł. 



Jesteśmy nastawieni na praktyczne rozwiązania, dlatego nasz specjalista przeprowadzi Państwa 

przez proces leasingu. Można się z nim spotkać w siedzibie naszej firmy przy okazji prezentacji, 

bądź umówić się na darmową konsultację telefoniczną lub wideokonferencję.

Specjalnie dla naszych klientów wyszukujemy najkorzystniejsze opcje 

finansowania oraz minimalizujemy kontakt z firmami leasingowymi.

Specjalista finansowo- ubezpieczeniowy

+48 530 514 759 finansowanie@weni.eu

Aleksandra Lelek

Typ Polisy

Koszty polisy Darmowa* Dodatkowo płatna
(opłata określana od wartości zakupu, już od ok 3zł za dzień)

×
×

×

NNW pracowników

OC dla firm

Obejmuje ubezpieczenie od 
zalania, pożaru i przepięć elektrycznych

Obejmuje ubezpieczenie od szkód z 
tyt. kradzieży czy dewastacji

Dodatkowo: Wsparcie specjalisty Weni 
przy uzyskaniu finansowania na zakup

Opieka posprzedażowa i wsparcie techniczne

*bezpłatnie dla laserów fibrowych i czyszczących, koszt dla pozostałych urządzeń  określany od wartości zakupu już od 0,50zł za dzień

Polisa podstawowa ,,Weni Care” Polisa premium ,,Weni Care+”

CAŁKOWICIE BEZPŁATNA

Weni Care oraz Weni Care+

 Opieka i wsparcie finansowo-ubezpieczeniowe4

3
UBEZPIECZENIE SZYTE NA MIARĘ

Ubezpieczenie lasera na wypadek przepięć, zalania, pożaru?

Teraz to standard „Weni Care”! Bezpłatną polisę obejmującą ochronę na 12 miesięcy nasi 
klienci otrzymują w przypadku zakupu wszystkich wycinarek fibrowych oraz laserów 
czyszczących. W praktyce jednak, za niewielką opłatą, polisę wykupić można do każdego
urządzenia z naszej oferty. 

Chcesz poszerzyć zakres ubezpieczenia? Wybierz rozwiązanie PREMIUM „Weni Care +”.

www.weni.eu


