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Finansowanie ratalne produktów Luxon LED  

Oszczędzaj już, tu i teraz bez ponoszenia żadnych 

nakładów pieniężnych!

Light Lease
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Luxon LED
Polski Producent Oświetlenia

Luxon LED - kompleksowe rozwiązania dla 
przemysłu. Oświetlenie. Sterowanie. 
Wykonastwo. Finansowanie. Fotowoltaika.  

Luxon Light Lease to ratalne finansowanie produktów Luxon LED dostosowany do twoich możliwości. 

Oferta Luxon Light Lease pozwala generować oszczędności już pierwszego dnia od uruchomienia 

naszych urządzeń w Twojej firmie. Wiemy jak ważny jest dla Ciebie rozwój, dlatego proponujemy 

Twojej firmie rozwiązanie, które generuje oszczędności i jednocześnie pozostawia środki Capex na 

pozostałe inwestycje. Rata za nasze rozwiązania wyniesie Cię mniej niż wartość uzyskanych 

oszczędności na energii elektrycznej!

Polski Producent Oświetlenia LED 
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Elastyczne warunki
Dostosuj każdy parametr do swoich potrzeb i możliwości 

Nasze oprawy oświetlają największe firmy przemysłowe w kraju i Europie. Dzięki Luxon Light 

Lease, każda firma będzie w stanie zmodernizować oświetlenie przy niewielkim nakładzie 

finansowym. Naszym klientom proponujemy dogodne okresy leasingu od 36 do 120 

miesięcy. Możliwość wniesienia wkładu własnego od 10 do 40%, a po zakończeniu okresu 

możliwość wykupu już od 1%. 

Okres Leasingu Oprocentowanie 
w skali roku Stopa Wkład własny Wykup za

od 36 do 120 miesięcy 5% zmienna od 10% do 40% od 1% do 20%

Przykładowe 
warianty 
Finansowanie ratalne z wkładem własnym 

Wariant w którym wystarczy wpłacić wkład własny, by rozpocząć 

spłacanie rat za zamówione produkty.

Zerowy wkład własny z 1% wykupem po zakończeniu

W tym wariancie zamiast wkładu własnego zwiększana jest kwota 

miesięcznej raty. Po zakończeniu okresu leasingu można wykupić 

produkty za symboliczne 1%. 

Zerowy wkład własny z większą kwotą wykupu 

Po upływie okresu leasingowego klient ma dwie opcje. Pierwsza to 

zapłacić końcową kwotę wykupu np. 20%, a druga to przedłużyć na 

nowo okres spłaty i otrzymać w zamian nowe produkty. 

I wiele innych

Luxon Light Lease oferuje klientom dużo możliwości, aby mogli oni 

dostosować produkt finansowy do swoich potrzeb. Zapytaj 

specjalistę Luxon o dedykowaną ofertę. 

Wkład 
własny

20%
36 rat 

60 rat 1%

48 rat
Kwota 
Wykupu

20%
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Oszczędzaj energię 
i pieniądze

Zużycie energii 
przed modernizacją
oświetlenia 

100% 65%

Zużycie energii
po modernizacji

Rata Luxon 
Light Lease

Twoje 
oszczędności!

11%

24%

Trzy kroki do 
oszczędności
1. Porozmawiaj ze specjalistą

Po otrzymaniu oferty na nasze produkty, dzięki Luxon Light Lease 

wystarczy, że porozmawiasz ze specjalistą od finansowania, który 

przeprowadzi Cię przez cały proces. W trakcie rozmowy poprosi Cię 

o niezbędne informacje, potrzebne do przygotowania za Ciebie

wniosku.

2. Poczekaj na decyzję

Leasingodawca w ciągu trzech dni rozpatrzy Twój wniosek. Zostaniesz 

o tym niezwłocznie poinformowany. Na podstawie naszej oferty

i oceny twojej firmy, ustali minimalną wysokość wkładu własnego.

3. Zacznij oszczędzać

Teraz wystarczy, że podpiszesz umowę. My dostarczymy 

i zamontujemy oprawy oraz opcjonalną automatykę – odtąd 

zaczynasz oszczędzać. Prawda, że proste? Przez cały okres 

finansowania oprawy są objęte gwarancją producenta.

Po zakończeniu okresu 
leasingu, oszczędności 
wzrastają – nie musisz 
płacić już rat!
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Korzyści dla Twojej firmy

4. Wolne środki inwestycyjne

Korzystając z leasingu wciąż masz możliwość inwestowania 

pieniędzy w rozwój własnego biznesu.

3. Rata niższa od generowanych oszczędności

Korzystając z Luxon Light Lease płacone przez Ciebie raty mogą 

być niższe od generowanych oszczędności na energii 

elektrycznej

1. Sam podatek jest rozłożony na raty – tak samo jak
raty leasingu

Korzystając z leasingu masz prawo do odliczenia podatku 

dochodowego. Sam podatek jak rozłożony na raty – tak samo jak 

raty leasingu.

2. Stała stopa procentowa

Podpisując umowę masz pewność stałej wysokości 

oprocentowania i rat przez cały okres trwania leasingu.
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Kontakt:

+48 71 733 60 50

biuro@luxon.pl

https://luxon.pl

Wypełnij formularz na naszej stronie 
i dowiedz się ile możesz zyskać!

luxon.pl/leasing

Dane rejestracyjne spółki:

ul. Kwiatowa 45, Krępice, Poland

Santander Bank Polska: 95 1090 2398 0000 0001 4263 2589

NIP: 8942513867, REGON: 932025487, KRS: 0000138301
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