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ELEKTRYCZNE WÓZKI 
WIDŁOWE STILL Z NISKĄ 
RATĄ PKO LEASING

SPECJALNE WARUNKI DLA KLIENTÓW PKO LEASING

Lider rynku leasingu oraz lider sprzedaży elektrycznych wózków widłowych w Polsce wspólnie 
przygotowali specjalną promocję dla Klientów, którym w najbliższym czasie kończy się umowa 
oraz dla tych, którzy zastanawiają się, jaki wózek widłowy kupić. Wspólnie z firmą Still  
dostarczymy Ci gotowe rozwiązania. 

• SZEROKA OFERTA – w zależności od potrzeb i preferencji można wybrać wózki widłowe  
czołowe, boczne, jak i również wózki ręczne z udźwigiem do 2 ton,

• MINIMALNY POZIOM HAŁASU – elektryczne wózki znajdują zastosowanie przede wszystkim 
tam, gdzie wymagany jest niski poziom hałasu i gdzie nie można stosować wózków spalinowych 
i gazowych (dostępnych również w ofercie firmy STILL),

• GOTOWOŚĆ DO PRACY – wysoka moc i duża pojemność akumulatorów zapewniają długą 
pracę na jednym ładowaniu,

• PRECYZJA – możliwość precyzyjnej pracy i dostosowania programu do aktualnego trybu pracy 
wózka widłowego dzięki intuicyjnemu sterowaniu,

• BEZPIECZEŃSTWO – elektryczne wózki widłowe nie emitują szkodliwych spalin, dzięki czemu 
znajdują zastosowanie przede wszystkim w transporcie wewnętrznym.

PKO LEASING S.A.
Należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku 
Polskiego – największej instytucji finan-
sowej w Polsce. Zapewnia szeroką sieć 
sprzedaży, mobilnych Doradców i oferuje 
najwyższy poziom obsługi. Wykorzystuje 
doświadczenie, potencjał i znajomość 
rynku, tak by zawsze przygotowywać 
atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla 
swojego Klienta. 
 

Promocja ważna do 31.12.2020

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 
i następnych kodeksu cywilnego.
Zawarcie umowy leasingu uzależnione jest od akceptacji 
transakcji przez PKO Leasing S.A.

ATRAKCYJNE FINANSOWANIE
• NIŻSZE ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU – już od 10% udziału własnego,

• DŁUGI OKRES FINANSOWANIA – nawet do 60 miesięcy,

• INDYWIDUALNIE USTALANA WYSOKOŚĆ RATY – do wyboru rata stała lub zmienna.

ZALETY WÓZKÓW WIDŁOWYCH
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PRZYKŁADOWA OPŁATA ZA LEASING
 

Model Przykładowa oferta 
finansowania leasingiem
(udział własny: 10%) 

   

ECH 12
 

 
Elektryczny wózek unoszący
Udźwig 1200 kg
Niska masa własna – tylko 130 kg
Kompaktowe wymiary
Komfortowa praca dzięki baterii Li-Ion

Miesięczna rata: 160,07 zł netto
liczba rat: 36

Miesięczna rata: 142,79 zł netto
liczba rat: 48

Miesięczna rata: 121,90 zł netto
liczba rat: 60

   

ECU 15 C
 

 
Elektryczny wózek unoszący
Udźwig 1500 kg
Uniwersalny pomocnik w magazynie
Podgląd aktualnego poziomu naładowania baterii
na wyświetlaczu

Miesięczna rata: 220,09 zł netto
liczba rat: 36

Miesięczna rata: 196,33 zł netto
liczba rat: 48

Miesięczna rata: 167,62 zł netto
liczba rat: 60

   

ECV 10C
 

 
Elektryczny wózek podnośnikowy
Udźwig 1000 kg
Wbudowana ładowarka gwarantuje maksymalną
dostępność
Maksymalna wysokość podnoszenia do 1517 m. 

Miesięczna rata: 294,12 zł netto
liczba rat: 36

Miesięczna rata: 262,37 zł netto
liczba rat: 48

Miesięczna rata: 224,00 zł netto
liczba rat: 60

 

KONTAKT
PKO Leasing Spółka Akcyjna  

al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 

93-281 Łódź    

www.pkoleasing.pl

Doradca PKO Leasing:

Sebastian Budyła 

sebastian.budyla@pkoleasing.pl   

tel. +48 602 137 642 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Bartłomiej Śnierzyński 

bartlomiej.snierzynski@pkoleasing.pl  

tel. +48 660 466 867 (opłata zgodna z taryfą operatora) 
 


