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TEKNE HAYALİNİZİ BURGAN LEASING İLE GERÇEKLEŞTİRİN
Burgan Leasing, 12-21 Şubat tarihleri arasında CNREXPO Yeşilköy’de düzenlenecek
olan 9. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda ,
Hall1 C08 - C10, Hall3 A04 ve B04’te bulunan standlarında,
tekne almak isteyenleri bekliyor.
2013 yılından bu yana tekne sektöründe hızlı ve kaliteli hizmet veren Burgan Leasing’in sektördeki
lider firmalarla işbirliği devam ediyor. Yıl içerisinde pek çok etkinliğe katılan Burgan Leasing, 12-21
Şubat tarihleri arasında CNREXPO Yeşilköy’de düzenlenecek olan 9. Uluslararası Deniz Araçları,
Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nda da, Hall1 C08 - C10, Hall3 A04 ve B04’te bulunan standlarında
tekne almak isteyenlere finansal konularda yardımcı olacak. Çalışanlarının çoğunluğu deniz
tutkunlarından oluşan Burgan Leasing, tekne ve yat sahibi olmak isteyen müşterilerine hızlı ve kolay
işlemler sunuyor.
Burgan Leasing tekne işlemlerini, kredibilitesi uygun, tüzel kişiliğe sahip olan müşterilere, en
mütevazı olanından en lüksüne kadar her türlü tekne için, genelde 5 yıl vade ve minimum %10
peşinat ile yapabiliyor. Ayrıca sözleşme sonuna balon ödeme koyarak düşük kira ödemeleri sağlıyor,
leasing olanaklarını daha da çekici hale getirebiliyor. Yaptığı tekne leasingi işlemleri hem bireysel
kullanıcıya, hem de turizm sektörüne hizmet ediyor.
Yorulmaya gerek yok!
Burgan Leasing deniz tutkunlarını hiç yormadan hatta tekne yurtdışı teslimi ise sigorta, navlun, tüm
ithalat ve bayrak işlemlerini çözerek yardımcı oluyor. Müşterilere ise ayrıntılarla uğraşmadan sadece
teknesini teslim almak istediği yeri Burgan Leasing’e bildirmek kalıyor.
Burgan Leasing Genel Müdürü Dr. Cüneyt Akpınar “Bu tür etkinliklerin sektörü hareketlendirmek
adına çok önemli olduğu görüşündeyim. Bu nedenle 3 yıldır fuara katılarak hem sektörü daha
yakından tanıyoruz, hem de distribütörlerle işbirliği fırsatları yakalıyoruz. Burgan Leasing olarak,
tekne ve yat konusunda sahip olduğumuz deneyimimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımız sayesinde, ilk
tercih edilen leasing firmalarından biriyiz. Ben de bir deniz sevdalısı olarak, kendi teknesi ya da yatıyla
denize açılmak için sabırsızlanan herkesin amacına ulaşmasını sağlamaktan ve kendi macerasına
atılmasına aracı olmaktan büyük bir heyecan ve keyif duyuyorum” dedi.
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