
Echipamente IT pentru biroul tău
în 12-60 rate lunare egale și 

condiții avantajoase!

Documente necesare - Persoane fizice autorizate
• Fişă sintetică tip completată (pe verso);
• Declarația de impozit pe anul 2012;
• Registrul de încasări și plăţi pe ultimele 3 luni.

Documente necesare - Persoane juridice
•Fişă sintetică tip completată (pe verso);
• Bilanţul (inclusiv dovada depunerii) şi Balanţa de verificare la decembrie 2012;
• Ultima Balanţă de verificare pe anul 2013 (minim 2 luni față de luna curentă);

Persoane juridice – analiza financiară simplificată *)
• Fişă sintetică tip completată (pe verso);

**) puteți aplica pentru analiza simplificată dacă îndepliniți cumulativ următoarele condiții:
 - doriți să închiriați echipamente în valoare maximă de 10.000 Euro + TVA
 - firma dvs. are forma de organizare SRL sau SA și este înființată înainte de 01.01.2010
  - în anul 2012 ați realizat o cifră de afaceri de cel puțin 200.000 RON.

• Valoare minimă contract: 500 Euro fără TVA
• Avans 0%, 12-60 rate lunare egale
• Facturi integral deductibile fiscal
• Plăți trimestriale ale unor rate fixe 

Avantajele dumneavoastră • Contractul de închiriere nu influențează  
   creditarea companiei
• Timp de răspuns - o zi lucrătoare 
• Asigurarea echipamentelor: scurtcircuit, 
 supratensiune, distrugere totală/ parțială

Produse finanțate
- echipamente IT (PC-uri, servere, laptop-uri, software cu licență) și birotică, 
- echipamente pentru tipărire și copiere, 
- sisteme de supraveghere, 
- echipamente de telecomunicații (centrale telefonice, tablete, smartphone-uri)

Sunteți persoană fizică autorizată/ persoană juridică și doriți să vă dotați biroul cu noi echipamente IT menite să 
vă eficientizeze și să crească afacerea? 

Nimic mai simplu, cu sistemul de rate de la Medianet! La o achiziție minimă de 500 Euro +TVA, beneficiați de 
12-60 rate lunare egale, avans 0% și alte avantaje pentru afacerea dumneavoastră!
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