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Povedali o nás:

„Velmi kladně hodnotím spolupráci se společností GRENKE Leasing na poli financování. Rychlost 
a spolehlivost jsou atributy, které zákazníci oceňují a v dnešní době rozhodují o úspěšnosti podnikání.“

Pavel Vojtek
DELL Financial Services

„Na trhu chýbala leasingová spoločnosť, ktorá by sa jednak špecializovala na výpočtovú techniku a tiež
na relatívne nízke sumy jednotlivých prípadov. Tieto skutočnosti často limitovali zákazníkov predovšetkým 
z radov menších firiem a živnostníkov, ktorí potrebovali inovovať alebo rozšíriť svoje vybavenie. Veľky ́m 
prínosom je tiež operatívnosť a veľká ústretovosť pri vybavovaní a schvaľovaní leasingu, ktoré je 
mnohonásobne rýchlejšie ako spoločnosti, s ktorými sme doteraz spolupracovali.“

František Kopca
TRACO Computers, s. r. o.
Apple Premium Reseller

„Konečne spoločnosť, ktorá dokáže prefinancovať malé a stredne veľké podniky! Pre doterajších hráčov
na leasingovom trhu boli títo príliš malí, nezaujímaví a rizikoví. Postupy a nastavenia v GRENKE 
zodpovedajú práve orientácii na SMB, s čím súvisí aj rýchlosť a jednoduchosť pri schvaľovaní.“

Radovan Ceglédy
RSNET s. r. o.

„GRENKE sa hneď od začiatku našej spolupráce stal hlavny ́m partnerom pri financovaní pre našich
zákazníkov. To, že ponúkajú riešenie aj pre drobny ́ch živnostníkov a malé firmy, sa ukázalo byť pre 
klientov zaujímavé. Vy ́sledkom spolupráce je nielen nárast obratu, ale i nárast našej marže aj 
o 4 % pri uzatvoreny ́ch obchodoch. Pre tento rok sme si stanovili cieľ zdvojnásobiť počet obchodov 
realizovaných cez leasing."

Branislav Rentka
MacSystem, spol. s r. o.
Apple Premium Reseller

„Ekonomická kríza vedie mnohy ́ch zákazníkov k hľadaniu financovania, ktoré by umožnilo zrealizovať
investície potrebné na ich fungovanie. Keďže naše podnikanie je najmä o predaji, hľadali sme partnera,
ktory ́ dokáže poskytnúť našim zákazníkom riešenie. Profesionalita , ústretovosť a prívetivosť, ktorú
ukázal team GRENKE pri prvom obchode, nás príjemne prekvapila. Aj vďaka GRENKE sme teraz
schopní poskytnúť našim zákazníkom kompletné riešenie dodávky vrátane financovania a prenájmu.“

Ing. Štefan Sekerák
NEXT Team, s. r. o.
Xerox Premier Partner




