
przewidywany 

CZAS  PROSTYCH KROKÓW
 DO LEASINGU

JAKIE DZIAŁANIA 
MUSISZ PODJĄĆ

Przesłanie faktury 
pro-forma

 (specyfikacja, link) 
leasingowanego przedmiotu 

do 4lease

6 ?
1

Zebranie i przedstawienie 
(przez 4lease) 

19 ofert 
 (współpracujących z nami) 

instytucji leasingowych

2

Wspólna  selekcja
najbardziej atrakcyjnych ofert

3

1 DZIEŃ

przewidywany 

CZAS

1. Oddelegować pracownika lub
 poświęcić swój czas

2. Wyszukanie kilku instytucji 
leasingowych

3. Wykonanie kilku telefonów, 
aby porozmawiać z handlowcem

2-3 DNI ?

Zebranie niezbędnych 
dokumentów 

do analizy zdolności dla 2-3 
najatrakcyjniejszych ofert 

(np. wniosek, dok. firmowe, 
finansowe, tożsamości). 

Pomoc i wsparcie 
ze strony 4lease 

w ich wypełnieniu 
(część możemy wypełnić za klienta)

4

1-2 DNI
(w zależności od czasu 
przesłania dokumentów 
np.  przez księgową)

4. Sprawdzenie, które firmy mogą 
wyleasingować dany przedmiot

5. Oczekiwanie na ich oferty

6. Analiza otrzymanych ofert

7. Przygotowanie dokumentów 
do analizy (każda firma ma inny 
wniosek etc.)

8. Oczekiwanie na decyzję 
(gdy trwa długo, próba 
znalezienia kontaktu 
do właściwego analityka)

1-3 DNI ?

1 DZIEŃ ?

1-3 DNI ?

WSPÓŁPRACA 
Z 4LEASE.COM.PL

SAMODZIELNE 
POSZUKIWANIE 

LEASINGU

@



Ponowna 
analiza warunków 

po wydaniu decyzji 
przez analityków 

(po analizie zdolności, 
warunki mogą ulec zmianie). 
Negocjacja warunków 

(przez 4laease) 
w imieniu klienta.

5

Podpisanie umowy
 z wybraną instytucją leasingową. 

Odbiór przedmiotu 
leasingu od dostawcy.

6

1 DZIEŃ

2-3 DNI ? (w zależności 
od odległości (oraz
 dyspozycyjności) 

do klienta)

9. Analiza i porównanie warunków 
po wydanej decyzji 
(mogły się zmienić)

10. Negocjacja ewentualnych 
warunków.

1-2 DNI 

11. W przypadku decyzji 
negatywnej, powrót do pkt. 2. 
Poszukiwanie innych firm 
które wyleasingują dany 
przedmiot i pozytywnie 
rozpatrzą zdolność klienta

1-2 DNI  ?

Poświęcono już 
6-12 DNI 
i ponownie ta 

sama praca musi 
zostać wykonana

12. Podpisanie umowy 
i odbiór przedmiotu leasingu 
od dostawcy

* jeśli porównaliśmy tylko 
kilka ofert, pozostaje 
niepewność, czy nie było 
atrakcyjniejszej oferty.

Z NAMI ZAOSZCZĘDZISZ 
SWÓJ CZAS !

biuro@4lease.com.pl ul. Szczęśliwa 12

?

ŁĄCZNIE 4-6 DNI

tel. 502 130 262

ŁĄCZNIE 7? 14? 25? DNI

Biuro

mtrynkiewicz@4lease.com.pl

tel. 535 190 983

Handlowiec

30-650 Kraków


