Soluţii simple tot ce este mai bun pentru
dumneavoastră
Atunci când este vorba de o investiţie şi de produse de
calitate, încrederea este foarte importantă. Noi, cei de
la BISO, vă oferim nu doar produse de înaltă calitate, ci
ne ocupăm şi de finanţare. Astfel, dumneavoastră vă
puteţi concentra pe deplin asupra afacerii proprii.
Informaţi-vă în legătură cu programul nostru de
finanţare BISOFINANCE! Vă oferim consultanţă gratuită,
fără ca acesta să constituie vreo obligaţie pentru
dumneavoastră. Un consilier personal vă va sta cu
plăcere la dispoziţie.
Desigur, în cazul unor investiţii de amploare, vă sprijinim
şi prin concepte individualizate. Contactaţi-ne!
Veţi primi imediat oferta dumneavoastră personalizată
de finanţare.

Concepte individuale
de finanţare
Inteligent
Structurat
Inovativ
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BISO - Mereu un pas înainte!
Tehnologia de vârf inovativă şi produsele de marcă
de înaltă calitate reprezintă o tradiţie pentru BISO.
Asiguraţi-vă acum un avantaj veritabil - prin
finanţarea corectă!
Printr-o finanţare optimă veţi obţine în mod
profesionist cel mai bun randament pentru investiţia
efectuată.
Dorinţele dumneavoastră în materie de finanţare
vor fi adaptate în mod flexibil necesităţilor activităţii
dumneavoastră.
Veţi beneficia de condiţii de finanţare competitive.
Veţi putea stabili chiar dumneavoastră structura
ratelor şi perioadele de finanţare: lunar, trimestrial,
semestrial sau individual - în funcţie de necesităţile
activităţii pe care o conduceţi.
Veţi putea utiliza soluţiile noastre personalizate pentru succesul afacerii dumneavoastră.
Contactaţi consilierul dumneavoastră BISO! Vă va ajuta
cu plăcere şi vă va face o propunere individuală pentru
finanţarea potrivită.

BISOFINANCE
Mai simplu nu se poate
Rapid şi fără birocraţie
Aveţi nevoie de un nou utilaj agricol? Alegeţi-l din oferta
noastră, iar noi îl finanţăm rapid şi nebirocratic - desigur, în
condiţii avantajoase.

Fără intervenţia băncii
Investiţi fără a apela la bancă! Aceasta vă va aduce beneficii şi
vă va asigură cale liberă pentru alte proiecte de finanţare.

Câştigaţi mai mult cu BISOFINANCE
Câştigaţi bani fără a pune în joc capitalul propriu!
Mai bine nu se poate. Nu ezitaţi, profitaţi de această şansă!

Clar, transparent şi flexibil
Rate cu dobândă fixă şi totuşi flexibile. Cheltuielile
dumneavoastră se adaptează în funcţie de gradul de utilizare
sezonieră şi deci, în funcţie de venituri. Decizia vă aparţine!

