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  Czechowice-Dziedzice, 08.02.2022r. 
 

Promocja na wózki samoładujące InnoLIFT 
Rabat i atrakcyjna rata leasingowa na wszystkie modele zamówione 

w okresie 10.02-31.03.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo! 
Ogłaszamy promocję na zakup InnoLIFT z dodatkowym rabatem oraz finansowaniem w ING Lease Now. 

Warunki promocji: 
• promocja dotyczy wszystkich modeli InnoLIFT z aktualnego cennika, 
• termin złożenia zamówienia: od 10.02.2022 do 31.03.2022 roku, 
• finansowanie w ING Lease Now, 
• ubezpieczenie oferowane przez ING w cenie raty leasingowej. 

 
Przykładowe wielkości raty*: 
InnoLIFT S 600/700:  365 zł netto, 
InnoLIFT M 600/800: 373 zł netto, 
InnoLIFT L 600/1000: 382 zł netto, 
InnoLIFT XL 500/1250: 399 zł netto. 
* - wartość raty może się wahać w zakresie +/- 0,50 PLN netto. 

Kontakt z doradcą:  
Tomasz Stermach, tel.: +48 601 952 909, email: tomek@silar.pl  
Rafał Kwiatkowski, tel.: +48 604 963 610, email: rafal@silar.pl  

LEASING: szybka procedura z w nowej odsłonie! 
Wspólnie z ING Lease Now oferujemy leasing, który samodzielnie można definiować i zamówić. Wystarczy przesłać 
nam nr telefonu, NIP i adres e-mail, aby otrzymać link do aplikacji, w której można modyfikować warunki tj.: okres 
leasingu oraz wysokość opłaty wstępnej. Wysokość raty leasingowej jest natychmiast przeliczana i obowiązuje 
wartość raty wg parametrów ostatecznie wybranych przez Klienta. I wtedy zamów leasing w aplikacji. 

Plan dostaw może być uzależniony od harmonogramu produkcji, zastrzegamy sobie prawo realizacji zamówień do 
końca 2-go kwartału 2022 r. 
Oferta nie dotyczy zakupów realizowanych w ramach dofinansowania publicznego. 
Zastrzegamy sobie prawo wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku niekorzystnej zmian WIBOR 1M lub 
oferowanie promocyjnego leasingu z ratą w oparciu o aktualnie obowiązujący WIBOR 1M. 

Wszystkie wątpliwości i pytania są wyjaśniane przez organizatora promocji (jednocześnie Administratora danych 
osobowych): 

SILAR Rafał Kwiatkowski, ul. Legionów 244, 43-502 Czechowice-Dziedzice, +48 604 963 610, rafal@silar.pl. 
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