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Leasing - Μακροχρόνια Μίσθωση Αυτοκινήτων 
 
 

Η Μακροχρόνια Μίσθωση Αυτοκινήτων ή Operating Leasing αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο πακέτο αυτοκίνησης (συνήθως έως 60 μήνες) σε πελάτες, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι νομικά πρόσωπα: εταιρείες ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες. 

Η παροχή αυτοκινήτου στις περισσότερες περιπτώσεις  συνοδεύεται από μια 
σειρά υπηρεσιών, όπως η συντήρηση του αυτοκινήτου σε εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία, η μικτή ασφάλιση, η οδική βοήθεια, η αντικατάσταση του 
οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος, μέχρι και τα τέλη κυκλοφορίας. 

Για όλα αυτά και για τη χρήση του αυτοκινήτου ο πελάτης καταβάλει ένα 
μηνιαίο μίσθωμα, έχοντας προσυμφωνήσει ότι στη λήξη της μίσθωσης θα 
επιστρέψει το αυτοκίνητο ή θα το κρατήσει καταβάλοντας την αξία εξαγοράς 
του. 

Η SENATUS συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες χρονομίσθωσης της 
Ελλάδας και του Εξωτερικού και δίνει τη δυνατότητα για μια σειρά από 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με σημαντικά οφέλη, όπως τα παρακάτω:  

1. Για την απόκτηση των αυτοκινήτων δεν δεσμεύονται κεφάλαια, 
διευκολύνοντας έτσι την κατάρτιση του προυπολογισμού ταμειακών ροών.  

2. Βελτιώνεται η εικόνα του ισολογισμού και αποφεύγονται οι παγιοποιήσεις.  

3. Ο Φ.Π.Α. της αξίας του αυτοκινήτου δεν εκρέει άμεσα, αλλά κατά την 
διάρκεια της σύμβασης, μαζί με τα μισθώματα.  

4. Η εταιρεία μας μετακυλύει στους πελάτες της τις εκπτώσεις που έχει 
πετύχει από τις συνεργαζόμενες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων.  

5. Παράλληλα προσφέρει χαμηλότοκο κόστος χρήματος  

6. Ανεξάρτητες συμβουλές για ενοικίαση αυτοκινήτου καινούριου ή 
μεταχειρισμένου, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες, δεδομένου ότι 
δεν δεσμευόμαστε μετοχικά με καμία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.  

7. Δυνατότητα απευθείας επαφής με τον αντιπρόσωπο που εμπορεύεται το 
μοντέλο, ώστε να επιλέξετε προσωπικά το μοντέλο και τον εξοπλισμό που 
επιθυμείτε ή δυνατότητα να επιλέξετε ο ίδιος ακόμα και τον αντιπρόσωπο, 
από τον οποίο θα αγοράσουμε το αυτοκινήτου σας, για να σας το 
μισθώσουμε.  

8. Απόλυτη ελευθερία επιλογής περιόδου μίσθωσης , ακόμη και 
βραχυχρόνιας.  

9. Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει: - Τέλη κυκλοφορίας - Μικτή ασφάλιση 
με πλήρεις καλύψεις, μέσω αξιόπιστων ασφαλιστικών οργανισμών. - Οδική 
βοήθεια - Συντήρηση του αυτοκινήτου και αλλαγή ελαστικών (προαιρετικά), 
απαλλάσσοντας τον χρήστη από χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρησης.  
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10. Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περιπτώσεις τρακαρίσματος ή βλάβης.  

12. Προσωπικό σέρβις, ακόμα και για συμφωνίες που αφορούν ένα μόνο 
αυτοκίνητο.  

13. Ειδικότητα της εταιρίας μας στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και σε 
εξωτικά μοντέλα. 

14. Δυνατότητα διακοπής μίσθωσης ανα πάσα στιγμή και αντικατάσταση 
αυτοκινήτου με νέο.  

 
15.Τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές ανάγκες και εκπίπτουν 
από τα ακαθάριστα έσοδα σε ποσοστό 100%, δίνοντας σας σημαντικά 
φορολογικά οφέλη.  

 

Συγχρόνως η εταιρεία μας μετακυλύει στους πελάτες της τις εκπτώσεις που 
επίσης έχει διαπραγματευτεί για λογαριασμό τους. 

 


