
A flexibilidade e a opção 
que toda empresa necessita
Com a Tadano, você tem uma ampla escolha de programas de financiamento e leasing. Cada um 
projetado para atender às necessidades do ramo de guindastes modernos. Aqui, você encontrará 
alguns dos programas mais populares. Fique à vontade para ligar para seu distribuidor ou representante 
de vendas DLL para obter mais informações.

EMPRÉSTIMO DE PAGAMENTO INTEGRAL

Você faz pagamentos fixos durante o período do contrato e no fim do prazo de propriedade do equipamento.

Recursos
• Pagamentos mensais nivelados

• Você é proprietário o equipamento e reivindica deduções 
de depreciação e juros para fins tributários

• Pagamento do equipamento ao longo do tempo

Benefícios
• Custos fixos ajudam seu orçamento

• Você aproveita totalmente os benefícios tributários

• Conserve seu capital de trabalho

LEASING FINANCEIRO OU PURO (VALOR JUSTO DE MERCADO)

Um leasing operacional no qual você pode adquirir o equipamento por um valor de mercado justo no fim do leasing, estender o 
leasing ou devolver o equipamento à DLL.

Recursos
• Pagamentos mensais nivelados

• Você tem a opção de adquirir pelo preço de mercado

• Você reivindica seus pagamentos como um gasto 
operacional de tributos (sujeito a assessoramento do seu 
consultor tributário ou contador)

• Você só paga os aluguéis agendados

• Pode proporcionar uma troca planejada

• Depreciação reivindicada pela DLL

Benefícios
• Custos fixos ajudam seu orçamento

• Propriedade opcional

• Os aluguéis de leasing puro não aumentam a exposição de 
AMT (imposto mínimo alternativo)

• Conserve seu capital de trabalho

• No final do prazo, você pode devolver o equipamento

• Pagamentos mensais inferiores
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