FAKTURAKÖP - FACTORING
VI FÖRSTÅR VIKTEN AV
ATT HA PENGARNA PÅ
KONTOT.
Sälj din faktura idag! Vi betalar direkt och behandlar
Era kunder som om dom vore våra egna.

SÄLJ DINA FAKTUROR TILL OSS

Vi på Promentor Finans vill möjliggöra affärer för Er
verksamhet. Vi är det engagerade bolaget på marknaden

Vi värnar om dina kunder och hjälper dig att få betalt för

som värderar personlig kontakt och som vill leverera

ditt jobb. Att kunderna är en av dina viktigaste tillgångar

kvalitet till både dig och dina kunder.

har vi stor förståelse för. Dina återkommande kunder blir
även våra återkommande kunder. Vi hjälper till när ditt

VARFÖR VÄLJA PROMENTOR FINANS?

företag behöver fakturera, placera betalningar, uppdatera

• Vi vårdar dina kundrelationer

reskontran, sända påminnelser och inkassokrav.
Vi värdesätter den personliga kontakten och vårt viktigaste

• Mer tid åt kärnverksamheten
• Pengar på kontot

mål är att värna om relationen. Det ska vara enkelt och

• Marknadens bästa priser

förtroendeingivande att samarbeta med oss. Därför har Du

• Vi erbjuder kreditförsäkring som skydd mot konkurs

en personlig kontaktperson som du alltid kan vända dig till
och som är insatt i just dina affärer.

Beroende på fakturamottagare betalar vi upp till 99,5% av
fakturan. Ring oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa

Skriver du factoringavtal med oss skräddarsyr vi avtalet att

Er.

passa just din verksamhet och dina behov. Vi kan köpa alla
eller vissa av dina kundfakturor, det väljer du helt själv.

PROMENTOR FINANS - Vi möjliggör affärer

SÅ HÄR GÅR DET TILL
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Ni skickar fakturan till oss på
det sätt ni önskar.

Vi skickar fakturor till era
kunder enligt era villkor.

Utbetalning till ert konto görs
samma dag.

Ni får en köpavräkning av oss
och kan boka fakturorna som
betalda i ert system.
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Vi sköter all bevakning och
eventuell efterbearbetning.

KONTAKTA OSS

OM OSS

Telefon: 08-734 31 00
E-post: info@promentor.se
www.promentorfinans.se

Promentor Finans fokuserar på att tillhandahålla tjänster inom
fordringshantering till medelstora och stora företag i Sverige. Vi är
måna om att bidra till att stärka våra kunders befintliga affärer och
att möjliggöra fler lönsamma affärer för våra kunder.

