FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Renting Tecnológico / Locação Operacional

Software / Hardware / Mobiliário de Escritório / Serviços* / Outros equipamentos de cariz tecnológico**

TIPOS DE EQUIPAMENTO

* Serviços não podem ultrapassar 25% da solução total a financiar. ** Sujeito a confirmação por parte da GRENKE

Prazo mínimo - 12 meses / Prazo máximo – 60 meses*

PRAZOS DE FINANCIAMENTO

* Alguns tipos de equipamentos estão limitados a prazos de financiamento inferiores a 60 meses (ex. Software e
Notebooks sujeitos a prazo máximo de 36 meses)

Antecipadas / Vencimento a dia 1 de cada mês ou trimestre de calendário / Mensais ou Trimestrais*

RENDAS

* Pagamentos trimestrais usufruem de um desconto de 1,5% no cálculo das rendas

Não contempla

ENTRADA INICIAL

Montante mínimo: 500 € / Montante máximo: 75.000 € *

MONTANTE DE FINANCIAMENTO

* sujeitos a confirmação por parte da GRENKE Alemanha

MODALIDADE DE PAGAMENTO

Débito Direto
6,50% a 16,00%*

TAXAS

*(ex. Financiamento de 10.000 € a 36 meses, rendas trimestrais antecipadas, taxa 8,3%)

PLANO DE PAGAMENTO

Vencimento a dia 1 de cada mês ou trimestre de calendário constantes

TAXA DE SERVIÇO /
CUSTOS DE ESTUDO DE DOSSIER

75,00 € + IVA Contrato Papel / 50,00 € + IVA Contrato Digital
Aluguer cobrado numa base pró-rata diária desde a data de entrega do bem até ao
primeiro dia de calendário do mês ou trimestre em que o contrato tem início

TAXA DE UTILIZAÇÃO

Obrigatório. O cliente pode optar por um seguro próprio* ou pelo seguro mais vantajoso da GRENKE**
* O cliente deverá facultar à GRENKE no prazo de 6 semanas após o início do contrato uma cópia da sua apólice onde deverá estar
englobado o(s) equipamento(s) em questão indicando a Grenke como credora hipotecária do mesmo.
** Consultar condições de Seguro GRENKE anexa

SEGURO

OPÇÕES DE FINAL DE CONTRATO

O cliente deverá acionar 3 meses antes do final do termo do contrato
uma das opções por escrito para a GRENKE*
* Consultar condições gerais do contrato

GARANTIAS
GRENKE RENTING S.A.
Sede Portugal
Avenida D. João II
Nº 45, 4º A
1990-084 Lisboa

Não contempla
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