
BCR LEASING IFN lanseaza o oferta 
speciala cu ocazia Salonului International 
Auto „Transport-Ar” 

Bucuresti, 11 iunie 2008 – BCR LEASING IFN desfasoara, in perioada 12-20 

iunie 2008, o campanie foarte atractiva destinata companiilor si persoanelor 

fizice din Judetul Arad si din judetele apropiate, prin care acestea pot beneficia 

de o oferta deosebita de leasing pentru orice tip de vehicul. Punctul forte al 

acestei oferte il reprezinta dobanda de 7,75% pe an (variablila la trei luni, in 

functie de cotatia EURIBOR). 

BCR LEASING IFN a creat aceasta oferta special pentru clientii, dealerii si producatorii 

participanti la „TRANSPORT-AR”, Salonul International Auto Arad (12-15 iunie 2008). Pe o 

piata in care dobanzile cresc, compania ofera avantajul unui pret accesibil tuturor celor care aleg 

sa investeasca pentru a-si spori mobilitatea. 

Pentru persoanle fizice, avansul minim necesar este de 15% din pretul fara TVA al vehiculului 

iar comisionul de management este de 2%, platibil o singura data. Nu se percep alte comisioane. 

Clientii individuali beneficiaza de o perioada de leasing intre 12 si 120 luni, care asigura 

avantajul unui efort financiar lunar mai mic si al obtinerii unei finantari mai mari. Durata extinsa 

a contractului raspunde adecvat conditiilor existente in acest moment pe piata romaneasca in 

privinta capacitatii de cumparare si a nivelului veniturilor. 

Persoanele juridice pot achizitiona automobile si vehicule comerciale usoare, platind un avans 

minim de 10% din pretul fara TVA al vehiculului si un comision de management de 2%. Pentru 

vehicule comerciale grele, avansul minim este de doar 5% iar comisionul de management este 

1,5%. Durata contractelor de leasing pentru persoanele juridice variaza intre 12 si 60 luni. 

Solutiile de finantare oferite de BCR LEASING IFN sunt flexibile, permitand societatilor 

comerciale din diverse industrii (constructii, transporturi, petrochimie, etc.), firmelor implicate in 

turism, comert, servicii, dar si autoritatilor publice, institutiilor din sanatate, aparare civila, etc., 

care isi desfasoara activitatea in zona de nord-vest a tarii, sa isi reinnoiasca parcul de vehicule 

utilitare sau sa achizitioneze vehicule din clase superioare. 

Oferta este valabila pentru cererile de finantare depuse in perioada 12-20 iunie 2008, numai prin 

Agentia BCR LEASING IFN Arad. 

*** 

BCR LEASING IFN este prezenta pe piata romanesca a leasingului din 2001, ca subsidiara a 

Bancii Comerciale Romane, acum parte importanta a puternicului grup financiar central-

european ERSTE. Lider de piata dupa primul trimestru 2008, compania ofera in prezent o gama 



completa de servicii de leasing financiar. Cu un numar de 30 de unitati, BCR LEASING IFN isi 

mentine cea mai larga prezenta pe piata nationala de leasing. 

 


