Czy masz już właściwego partnera, który
sfinansuje Twój nowy zakup w Volvo?

Odpowiedni partner, który pomoże w finansowaniu zakupu pojazdu
jest bardzo ważny. Partner, który rozumie Twój biznes i jest z Tobą na
dobre i na złe. Oto pięć powodów, dla których warto skorzystać z usług
Volvo Financial Services.
1 SZYBKA I ŁATWA WSPÓŁPRACA
Volvo Financial Services świadczy usługi finansowe
dla Grupy Volvo od ponad 20 lat. Współpraca z nami
jest bardzo łatwa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie jest
dealer Volvo. Działamy szybko, szczególnie wtedy gdy
potrzebujesz pomocy.
2 JESTEŚMY ELASTYCZNI. WIEMY, ŻE JEDNO I
TO SAMO ROZWIĄZANIE NIE JEST DOBRE DLA
WSZYSTKICH.
Każdy z nas jest wyjątkowy, Twój biznes również. W Volvo
Financial Services rozumiemy to. Chcesz dopasować
harmonogram płatności do Twoich przepływów
pieniężnych? Żaden problem. Chcesz wpłacić większą
zaliczkę, żeby Twoje miesięczne raty były mniejsze?
Bardzo proszę. Znając Twoją firmę i rozumiejąc Twój
biznes możemy dopasować rozwiązanie do Twoich
potrzeb. Rozwiązanie jednocześnie na tyle elastyczne, że
można je w razie potrzeby odpowiednio zmodyfikować.

3 PARTNER, KTÓRY MA WSZYSTKO CZEGO
POTRZEBUJESZ.
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednego pojazdu,
czy całej floty, nowej czy używanej, Volvo Financial

Services może pomóc Ci zrealizować Twoje plany. I nie
chodzi tylko o pojazd. Integralną częścią naszej oferty jest
ochrona ubezpieczeniowa oraz serwisowanie Twojego
pojazdu. Wszystko czego potrzebujesz aby sprawnie
obsługiwać Twoje zlecenia transportowe. Znajdziesz nas
u lokalnego dealera Volvo Trucks.
4 Z TOBĄ NA KAŻDYM KROKU
Czyż nie byłoby idealnie, gdyby biznes zawsze szedł po
Twojej myśli? Niestety cykl koniunkturalny ma to do
siebie, że są wzloty i upadki. Prowadzenie firmy może
napotkać różne przeszkody. Rozumiemy to i jesteśmy po
Twojej stronie w trudnych i dobrych czasach. Kiedy coś się
dzieje, potrzebujesz wsparcia i elastycznych rozwiązań od
partnera - i tego możesz od nas oczekiwać.
5

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Twoją linię kredytową w banku najlepiej wykorzystać jako
bufor przepływów pieniężnych na bieżące sprawy - a nie
na zakup pojazdu i usług. Posiadanie alternatywnej linii
kredytowej w Volvo Financial Services to znacznie lepszy
sposób na sfinansowanie zakupu Volvo.

