YURT DIŞI - YURT ‹Ç‹
K‹RALAMA VE ‹K‹NC‹ EL H‹ZMETLER‹M‹Z

K‹RALAMA VE ‹K‹NC‹ EL H‹ZMETLER‹M‹Z
Caterpillar kalitesine, Borusan Makina ve Güç Sistemleri güvencesinde kolayca
ulaşmanız için, güç ihtiyaçlarınıza alternatif çözümler bizden!

Borusan Makina ve Güç Sistemleri olarak, Caterpillar kalitesini yeni ürün satış sistemimiz ve “Kiralama ve
‹kinci El” hizmetimizle beraber siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri
Kiralama Ekibi, bünyesindeki uzman
mühendis ve teknisyen kadrosuyla,
7/24 siz değerli müşterilerimizin
hizmetinizde...

Avantajı Yaşamanız ‹ç‹n:
• Yerinde ve ücretsiz keşif yaparak, ihtiyaç 			
duyduğunuz güç ve diğer gereksinimleri tespit eder,
• Dizel jeneratör segmentinde 22 kva ile 2500 kva güç
aralığında tek ünite olarak, 2500 kva ile 10 Mva güç
aralığında ise senkron sistem kurularak geçici enerji
ihtiyaçlarınızı projelendirir,
• Gaz jeneratör (kojenerasyon, trijenerasyon ya da 		
sadece gaz jeneratör olarak) segmentinde
1000 kw ve üzeri güçlerde ihtiyacınız olan enerjiyi 		
projelendirir, tedarik ederiz.

‹htiyaçlarınızın belirlenmesinin ardından, siz değerli müşterimize en uygun maliyette ve en yüksek kalitede
hizmet verebilmek için çalışmalarımızı tamamlar, kiralık filomuzda, kiralama hizmeti için özel tasarlanmış
jeneratörlerimizle ve tamamlayıcı ekipmanlarla hizmet veririz.
Uzun dönemli enerji gereksinimlerinde, şirketinizin yüksek maliyetli yatırım ihtiyaçlarını ve teknik
sorumluluklarını, yeni jeneratörlerimizi uzun dönem kiralalayarak minimize ediyoruz.

K‹RALAMA H‹ZMETLER‹M‹Z
Borusan Makina ve Güç Sistemleri olarak, yurt içi ve yurt dışında 2 ayrı segmentte
kiralama hizmeti vermekteyiz.

Yurt ‹çi Kiralama
Dizel jeneratör kiralamada, bilinen kısa dönem enerji ihtiyaçlarının tedariği için yapılan geçici kiralama yöntemi,
Borusan Makina ve Güç Sistemleri tecrübesi ile sizlerin hizmetine sunduğumuz alternatif kapsamlı çözümleri
içerir.
Bu yöntemle, kabinli/kabinsiz jeneratör, otomatik transfer panosu, kablo, yakıt tankı kiralayabilirsiniz.
7/24 servis hizmetimize ek olarak refakatçi teknik personellerimiz kiralama süresi boyunca yanınızda...

Yurt D›ş› Kiralama
Yurt dışında iş yapan ve şantiyesi bulunan firmaların, geçici şantiye güç ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermekteyiz.
Yurt dışında firmaların şantiyelerinde kullanılacak jeneratörler, şantiye süresi tamamlandıktan sonra firma için
kalıcı maliyet oluşturur. Bu kalıcı yatırım yerine, esnekliği çok daha fazla ve tedarik süresi daha kısa olan CAT
jeneratörlerimizi firma ihtiyacınızı karşılayacak şeklilde kiralayabilirsiniz.
Şantiye süresi boyunca güç ihtiyacı farklılık gösterirse, kiralanan jeneratörler yeni ihtiyaca yönelik değiştirilebilir.
Bu yöntemle yurt dışı şantiye enerji ihtiyaçlarınızı daha az maliyetle, daha esnek bir şekilde, yatırım yapmadan
çözebilirsiniz.
Yurt dışı projelerinize destek olabilmek için uzman mühendis ve gümrük personellerimiz daima yardıma hazır...

Avantajlarınız:
• Hakediş ödemesi öncesi yatırım yapmaktan kurtulabilir.
• Değişen ihtiyaçlarınıza göre jeneratörleri değiştirebilir.
• Proje sonunda satın aldığınız jeneratörler atıl kalmaktan 		
kurtulur.
• Proje süresince ödediğiniz kiralar gider gösterilebilir.
• Jenerator, kabin, ATS panosu, yakıt tankı gibi komple 		
çözümlere tek bir noktadan ulaşabilir.
• Jeneratorler kira süresi boyunca garanti kapsamındadır.
• Kira süresi boyunca sorumluluk Borusan Güç 			
Sistemleri’ndedir.
• Teknik anlamda jeneratörün bütün sorumluluğu
Borusan Makina ve Güç Sistemleri’ne aittir.
Kullanıcı hataları hariç oluşacak arıza, yedek parça 		
değişimi gibi durumlarda oluşacak maliyetler
kira bedeline dahildir.

Önce K‹rala Sonra Devral
(Rent For Purchase Option-RPO)

Dünyada yaygın olarak tercih edilen yöntem olan RPO yönteminde, kiralama yöntemi ile kiraladığınız ve ilk
kullanıcısı olduğunuz jeneratörü uygun ikinci el fiyatıyla ve Borusan/Caterpillar garantisi ile devralabilirsiniz.
Yapılacak karşılıklı anlaşma ile, kiralama ve devralma döneminin belirlenmesi gerekir. Belirlenen şartlar
doğrultusunda jeneratörün kiralama ve devir bedelleri belirlenir. Bu sayede kiralayacağınız jeneratörün kira
bedelini ve kiralama süresi sonunda bu jeneratörün tarafınıza ne kadar tutar üzerinden faturalanacağını bilerek
anlaşma yaparsınız.

Dönemsel kiralamaların uzaması ve/veya ihtiyacın kalıcı olması durumunda kiralanan jeneratörlerin kira
bedelleri satış bedeli üzerinden düşülerek müşteriye devir yapılabilir.
6 aydan kısa kiralamalarda faiz farkı alınmadan alınan kira bedelinin tamamı satış bedelinden düşülerek
devir yapılabilir.
Yeni jeneratör maliyetleri ve kiralama faturalarının direkt gider olmasından doğan vergisel avantaj bu yöntemi
tercih edilir kılmaktadır.

Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. 101 A 34427 Salıpazarı - ‹stanbul
Tel: (+90 212) 393 55 00 pbx Faks: (+90 212) 293 85 71
‹kinci El ve Kiralama Müdürlüğü (+90 212) 393 55 64
Marmara Sat›ş Müdürlüğü Tel: (+90 262) 679 56 00
‹ç Anadolu ve Karadeniz Satış Müdürlüğü Tel: (+90 312) 386 06 06
Ege ve Batı Akdeniz Satış Müdürlüğü Tel: (+90 232) 397 01 00
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Satış Müdürlüğü Tel: (+90 322) 458 11 20

https://twitter.com/BMGS
https://www.facebook.com/borusanmakinavegucsistemleri

www.bmgs.com.tr

