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Luxon
Light
Lease
Luxon Light Lease - modernizacja bez kosztów
 

Luxon Light Lease to ratalne finansowanie produktów Luxon LED 

dostosowany do twoich możliwości, generujący oszczędności już pierw-

szego dnia od uruchomienia naszych opraw w twojej firmie. Wiemy jak 

ważny jest dla Ciebie rozwój, dlatego jesteśmy przekonani,że proponowa-

ne przez nas rozwiązanie przypadnie Ci do gustu. Rata za nasze produkty 

wyniesie Cię  mniej niż wartość uzyskanych oszczędności na energii elek-

trycznej

 Dzięki nawiązaniu współpracy z Santander Consu-

mer Bank jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom 

leasing operacyjny na preferencyjnych warunkach. Po 

uzupełnieniu kilku dokumentów, Wasza firma może za-

cząć oszczędzać energię oraz poprawić warunki pracy 

w bardzo krótkim czasie.

Michał Zduń  
Dyrektor finansowy Luxon LED
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 Odlicz podatek dochodowy 
Korzystając z leasingu masz prawo do odliczenia 

podatku dochodowego. Sam podatek jak rozłożony na 

raty - tak samo jak raty leasingu. 

 Stopa procentowa  
Podpisując umowę masz pewność stałej wysoko-

ści oprocentowania i rat przez cały okres trwania 

leasingu. 

 Rata niższa od generowanych oszczędności 
Korzystając z Luxon Light Lease płacone przez Ciebie 

raty są niższe od generowanych oszczędności na 

energii elektrycznej przez nasze oprawy. 

 Wolne środki inwestycyjne - Capex   
Korzystając z leasingu wciąż masz możliwość inwesto-

wania pieniędzy w rozwój własnego biznesu. 

Korzyści
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Dzięki modernizacji

Co mówią nasi klienci

Pracujesz jak liderzy branży 
Oświetlenie ma kluczowy wpływ na wydajność i jakoś 

wykonywanej pracy. Praca na stanowiskach kontroli 

jakości, sprawne poruszanie się w alejkach magazyno-

wych, linia produkcyjna - wszędzie tam odpowiednio 

dobrane oprawy LED pozwalają dostrzec najmniejsze 

nieprawidłowości. Osiągamy to dzięki najwyższej klasy 

produktom, które cechują się wysoką efektywnością  

świecenia przy jednoczesnym niskim zużyciu energii 

elektrycznej.  

Tworzysz u siebie dogodne warunki pracy 
Jeżeli korzystasz lamp starego typu, to rachunek za 

prąd nie jest Twoim jedynym kosztem. Przy niskim na-

tężeniu światła na stanowisku roboczym,  pracownicy 

wykazują mniejszą wydajność oraz większe prawdopo-

dobieństwo wystąpienia wypadku. 

Generujesz oszczędności 
Po modernizacji oświetlenia, Luxon Light Lease każ-

dego dnia generuje oszczędności pomimo rozłożenia 

kosztu inwestycyjnego na raty.

 
Przyczyniasz się do redukcji emisji CO2 
Zużywając mniej energii elektrycznej przyczyniasz się 

do redukcji emisji dwutlenku węgla, gdyż ta w Polsce 

w większości, jest uzyskiwana ze spalania węgla ka-

miennego. Również Ty masz wpływ na klimat, moder-

nizacja oświetlenia na mniej energochłonne to twój 

wkład w powstrzymanie globalnego ocieplenia.

 Na samym początku projektu przedstawiciel firmy Luxon pomógł nam sprawnie i profesjonalnie określić obszary, 

które wymagają doświetlenia. Wszystkie sugestie okazały się być bardzo trafne. Dzięki zmianie systemu oświetlenia 

otrzymaliśmy trzy bardzo ważne wskaźniki: komfort, bezpieczeństwo pracy i ekonomia. 

Roman Budny 
Distribution Supervisor, Geberit

 Luxon LED wygrywa zdecydowanie jakością, referencjami i opiniami na rynku, jak i zaproponowanymi  rozwiązaniami. 

Krzysztof Jarzyna 
Dyrektor zarządzający, Industrias Alegre Poland
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Jak skorzystać z leasingu

 Kontakt

Porozmawiaj ze specjalistą ds. finansowania

Po otrzymaniu oferty na nasze produkty, dzięki Luxon Light

Lease wystarczy, że porozmawiasz ze specjalistą od finanso-

wania, który przeprowadzi Cię przez cały proces. W trakcie

rozmowy poprosi Cię o niezbędne informacje, potrzebne do

przygotowania za Ciebie wniosku.

Krok 2

Krok 1

Krok 3

 Wniosek

Poczekaj na decyzję Leasingodawcy

 Umowa

Zacznij oszczędzać

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

Teraz wystarczy, że podpiszesz umowę i dokonasz wpłaty wła-

snej. Dostarczymy i dokonamy opcjonalnego montażu opraw i 

automatyki - odtąd zaczynasz oszczędzać. Prawda, że proste?

Przez cały okres finansowania oprawy są objęte gwarancją. 
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 Przykładowa kalkulacja dla jednego z naszych klientów 
Jeden z naszych klientów już skorzystał z Luxon Light Lease. Przy wkładzie własnym w wysokości 31 tysięcy 

złotych i umowie leasingu na okres 36 miesięcy 0%, wciąż oszczędza miesięcznie ponad 3 344 złotych, przy 

wysokości raty 3 454 złotych. Gdyby nadal korzystał z opraw starego typu jego miesięczny koszt za oświe-

tlenie wynosiłby 9 tysięcy złotych. Przez cały okres trwania leasingu zaoszczędzi 120 384 złotych, a w całym 

okresie gwarancyjnym ponad 283 536 złotych.

Przykładowa kalkulacja

Parametry finansowania

Wkład własny 20% 31 093,21zł

Wartość inwestycji 155 446,68zł

Rata leasingu 0% 3 454,81zł
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1 2 3

5677zł

-37% -75%

2223zł

 Zwrot z inwestycji w 21,5 miesiąca.

 Zużycie energii niższe o 75%

 120 384 zł oszczędności w  
    trakcie okresu leasingu 36 miesięcy

 Niższa emisja CO2 do atmosfery o 1090 ton 
w okresie gwarancyjnym.

 1. Koszt energii klienta przed 
    modernizacją oświetlenia

 2. Koszt energii opraw Luxon 
    LED + rata Luxon Light Lease 0%

 3. Koszt energii lamp LED po 
    zakończeniu okresu leasingu

 283 536 zł oszczędności w okresie 
gwarancyjnym 5 lat

 Niższa emisja CO2 do atmosfery o 218 ton  
w skali roku 
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Osczędności w czasie

Warunki Finansowania 0%
Nasze oprawy oświetlają największe firmy przemysłowe w kraju i Europie. Dzięki Luxon Light Lease, każda firma 

będzie w stanie zmodernizować oświetlenie przy niewielkim wkładzie własnym. Naszym klientom proponujemy 

trzy dogodne okresy leasingu 36/48/60 miesięcy. Wkład własny od 10%, a po zakończeniu okresu możliwość 

wykupu za symboliczne 1%

Okres Leasingu Oprocentowanie 
w skali okresu Wkład własny Wykup za

36 miesięcy 0% od 10% 1%

48 miesięcy 0% od 10% 1%

60 miesięcy 0% od 10% 1%

2 500 zł

5 30 35 40 45 50 55 6025201510

5 000 zł

7 500 zł

...

10 000 zł

31 093,21 zł

Twoje oszczędności - 35 % - 75 %

Okres spłaty rat

Opłaty za energię z LED
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