Dziesięć dobrych powodów, dla których wartorozważyć opcje finansowania
Finansowanie zapewnia znaczne korzyści firmom dowolnej wielkości. Oto dziesięć dobrych
powodów, dla których warto rozważyć elastyczny program finansowania Cisco Capital:
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Zachowaj gotówkę na później
Dzięki programowi finansowania Cisco Capital™ Twoje fundusze nie
będą ograniczane kosztami sprzętu. Nasz program finansowania
pozwala przeznaczać środki na realizowanie strategicznych inwestycji
lub opracowywanie nowatorskich rozwiązań, które leżą u podstaw
rozwoju firmy.

Oszczędności kredytowe
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Finansowanie pozabilansowe

Skorzystaj z naszego programu finansowania, aby nie nadwyrężać
swoich zdolności kredytowych. W ten sposób firma dysponuje
większą ilością gotówki.

Finansowanie kompleksowych rozwiązań
Oprócz kosztów niematerialnych, np. serwisowania, oprogramowania
czy usług, Cisco Capital pozwala sfinansować do 100 procent
kosztów sprzętowych. Ponadto w ograniczonym zakresie możemy
sfinansować zakup dodatkowych komponentów innych firm w
ramach danego rozwiązania.
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Opłaty stałe
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Zarządzanie przepływem gotówki
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Zawsze aktualne technologie

Stała opłata miesięczna lub kwartalna umożliwia lepsze planowanie
budżetu w dłuższych okresach.

Zapłać za sprzęt dopiero po odnotowaniu zysków lub uzyskaniu
korzyści z niego płynących, a nie przed. W ten sposób zbilansujesz
wydatki i zyski.

Elastyczność
Struktura płatności dostosowana do Twojego budżetu. Cisco Capital
oferuje całą gamę zarówno tradycyjnych, jak i elastycznych struktur
płatności, aby sprostać Twoim oczekiwaniom.

Nasze opcje finansowania pozwalają modernizować sprzęt, tak aby
spełniał on zarówno aktualne, jak i przyszłe potrzeby firmy.

Finansowanie pozabilansowe potencjalnie umożliwia firmie:
• Spełnianie warunków umów bankowych i pożyczkowych
• Spełnianie ograniczeń budżetu
• Poprawę niektórych wskaźników finansowych
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Opcje zakupów i modernizacji
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Odroczone płatności i inne korzyści

Finansowanie pozwala firmom skorzystać z elastycznych opcji
związanych m.in. z zakończeniem okresu leasingu, dotyczących zwrotu,
kupna lub modernizacji sprzętu, zgodnie potrzebami firmy.

Opcje płatności odroczonych oraz oferty i programy dalszego
finansowania są dostępne dla naszych klientów i pozwalają na
zakup potrzebnej technologii, tak szybko jak to tylko możliwe.

Aby dowiedzieć się więcej o tym,
jak finansowanie technologii może
pomóc Twojej firmie, odwiedź
stronę: www.ciscocapital.com/pl
lub skontaktuj się z lokalnym Partnerem
firmy Cisco.
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