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Оператор LeaseIT пропонує телефонувати по-новому – (044) LEA-SE-IT
Оператор технології фінансування LeaseIT запустив телефонний номер, який не треба запам'ятовувати –
(044) LEA-SE-IT.
Київ. 24 жовтня 2005 року. ЗАТ "Лізинг інформаційних технологій", Оператор LeaseIT, оголосив
спеціальний номер телефону для підтримки споживачів – (044) LEA-SE-IT. Віднині підприємства,
які придбали ІТ-обладнання з розстрочкою виплати, можуть весь час виплати отримувати інформацію про
стан розрахунків та нові фінансові пропозиції.
Прагнучи надати споживачам світовий рівень фінансових послуг, Оператор LeaseIT зміг реалізувати телефонний
номер, який набирається літерами. Відтепер, вперше не тільки в Україні, а і в СНД, є унікальний номер телефону,
який навіть не треба запам'ятовувати – (044) LEA-SE-IT. Набравши на телефоні (044) LEA-SE-IT, підприємства
можуть отримати інформацію про можливість придбання ІТ-обладнання з розстрочкою виплати та про
можливість зробити це безпосередньо у свого постачальника.
Використання літер в телефонних номерах є загальновживаним у світовій практиці, хоча навіть там така
унікальність номеру та фірмового найменування є гордістю деяких лідерів ринку. Запровадження телефонного
номеру (044) LEA-SE-IT відчиняє нову віху клієнтоорієнтованості в Україні – коли літерний номер телефону є
обов'язковою складовою справді клієнтоорієнтованного продукту.
Технологію фінансування LeaseIT було вперше представлено у червні 2005 року. Тоді Оператор LeaseIT пообіцяв
зробити справжню революцію на ІТ-ринку України. Завдяки впровадженню можливості розстрочки виплати на ІТобладнання для підприємств, кількість комп'ютерів в Україні повинна зрости з існуючих зараз 50-60 комп'ютерів на
1000 жителів до європейського рівня – 500 комп'ютерів на 1000 жителів. Саме рівень інформатизації формує
рівень розвинутості країни. Можливість розстрочки виплати за ІТ-обладнання для підприємств повинна стати
каталізатором росту ринку ІТ в Україні. Завдяки розробці унікального фінансового продукту та інвестиціям у
втілення найновітніших методик в області кредитування, Процесінговий центр LeaseIT зможе підтверджувати 1000
угод на місяць, надаючи фінансування за справедливою вартістю. За перший рік роботи інвестиції ЗАТ "Лізинг
інформаційних технологій" в ІТ-ринок України складуть 10 млн. доларів.
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та клієнтоорієнтованість технології фінансування LeaseIT. Це знак того, що придбання ІТ-обладнання з
розстрочкою виплати вже доступне сучасним українським підприємствам.

Про ЗАТ "Лізинг інформаційних технологій".
ЗАТ "Лізинг інформаційних технологій" – фінансова установа, яка спеціалізується виключно на фінансуванні
придбання ІТ-обладнання. Про вихід на ринок України та початок запровадження технології фінансування LeaseIT
було заявлено в червні 2005 року. Технологія фінансування LeaseIT надає можливість постачальникам ІТобладнання запропонувати клієнтам придбати комп'ютерну техніку з розстрочкою виплати. При цьому
постачальник відразу отримує гроші за відвантажене обладнання від Оператора LeaseIT. Створюючи власні
програми LeaseIT, постачальники ІТ-обладнання надають можливість покупцям – юридичним особам купувати ІТобладнання тоді, коли це потребує бізнес, не накопичуючи на це кошти. Фінансування надається пакетами, які
мають чіткі характеристики та єдину вартість. Прикладом пакета є LeaseIT Базовий1, в якому платіж при отриманні
обладнання складає 30% та надається розстрочка решти виплат на рік. Вартість пакета – 15% від вартості
обладнання за рік.
За перші місяці роботи побудовано 4 програми LeaseIT, за якими юридичні особи-покупці вже зараз купують
комп'ютери, периферійне та презентаційне обладнання з розстрочкою виплати. Технологія фінансування LeaseIT
вже вийшла за межі Києва та почала поширюватись на регіони. Десятки підприємств оцінили простоту та зручність
придбання обладнання за програмами LeaseIT.
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