Тарифи введені в дію з 17.05.19

РРО та інше обладнання
що продають Центри сервісного обслуговування
МОЖНА ОРЕНДУВАТИ (ТІЛЬКИ НОВЕ)
Мінімальний термін оренди – 2-а місяці
Після оренди протягом 25-и місяців – обладнання переходить до вас у власність
Орендні платежі (в т.ч. ПДВ):



Перші два місяці
Подальші місяці

– 37% від вартості
– від 6 до 10% від вартості (див. розрахунок)

РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
Базова орендна ставка, за місяць
Показники, що впливають на розмір
оредної ставки:
Інформаційний еквайр для РРО орендаря
(можна дізнатись у ЦСО)
Надання, щомісячно, інформації про
відвідуваність та середній чек торгових
точок, на яких розміщене орендоване
обладнання
Безкоштовне підключення на РРО Орендаря
сервісу з продажу цифрових продуктів
(деталі на сайті www.abcrs.com.ua )

10.0% від початкової вартості обладнання
Розмір знижки:

Це можливо тільки для
користувачів РРО МАРІЯ

- 2.5%

якщо це Укркарт

- 0.5%

якщо ТАК

-1.0%

якщо ТАК

Мінімально можлива орендна ставка, за
6.0% від початкової вартості обладнання
місяць
Можливі коливання курсу гривні до іноземних валют не впливають на розмір платежів за договорами оренди.
Орендар має право викупити обладнання у свою власність, будь-коли, після трьох місяців оренди.
Ціна викупу, з ПДВ, визначається на підставі Таблиці:
Після -nмісяців оренди
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

% до первісної вартості

План дій – на наступній сторінці

75.8
74.2
72.6
70.1
68.9
66.9
64.7
62.4
59.9
57.2
54.3

Після -nмісяців оренди
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

% до первісної вартості
51.3
48.0
44.5
40.1
36.8
32.5
27.9
23.0
17.7
12.0
6.0
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1. Отримати у ЦСО рахунок на обране обладнання.
2. Заповнити Заявку-Анкету, на сайті www.binf.ua , або у файлі Word, або вручну. Файл можна
завантажити з сайту www.binf.ua, або отримати у менеджера ЦСО.
3. Надіслати заповнену Заявку-Анкету та рахунок на адресу to@binf.ua. Файлом, сканом, фотографією,
як Вам буде зручно. Якщо файлами, можна без підписів.
------------4. Протягом 24-х годин на ел. адресу та телефон керівника Заявника, вказані в Заявці-Анкеті, надійде
результат розгляду. Якщо відповідь позитивна, ми попросимо ваші реквізити для підготовки рахунків,
договору оренди та акту приймання-передачі обладнання. Вони будуть надіслані на ел.адресу
керівника Заявника.
5. Після 1) підписання договору та 2) акту приймання-передачі обладнання, й 3) оплати рахунку за
перший місяць оренди, ви зможете забрати обладнання в ЦСО.

