easylease 0% financieringsprogramma
voor Cisco-technologie

Het aanschaffen van de juiste technologie
voor uw bedrijf is nu een stuk gemakkelijker…
Met de juiste technologie worden bedrijven
efficiënter en productiever. De connectiviteit van
werknemers verbetert, en de klanttevredenheid,
flexibiliteit en zekerheid nemen toe. Door
aanhoudende druk op kasstromen en
budgetconcurrentie kan het financieren van
technologie-investeringen een lastige zaak zijn voor
uw bedrijf.

Cisco® easylease 0%-financiering maakt het aanschaffen
van uw Cisco-oplossing een stuk gemakkelijker. Met
0%-financiering voor Cisco-technologie via geselecteerde
financieringspartners kunt u*:
• Het invoeren van technologie versnellen: dankzij financiering
kunt u, ongeacht uw budget, een volledige end-to-endoplossing aanschaffen, inclusief hardware, software en
service, wanneer uw bedrijf die nodig heeft.

Waarom kiezen voor easylease 0%-financiering?
• Complete financieringsoplossing voor uw Ciscotechnologie, inclusief hardware, software en services
• Eenvoudige, snelle aanvraag- en goedkeuringsprocessen
dankzij een speciaal easylease-klantenteam
• Financiering verstrekt door geselecteerde
financieringspartners

• De totale kosten verlagen en de druk op kasstromen
verminderen: een grote betaling vooraf is niet nodig. Door de
gespreide betaling over 36 maanden hebt u ook nog ruimte
om te investeren in uw core business prioriteiten.
Flexibiliteit om uw technologie af te stemmen op uw
bedrijfsplanning: aan het einde van de leasetermijn
kunt u de apparatuur upgraden of overnemen.
*De voorwaarden van het deelnemende land zijn hier van toepassing.
Kredietgoedkeuring door financieringspartner vereist.

easylease 0% Financieringsprogramma

Voorwaarden easylease 0%-financiering
Uw maandelijkse betaling berekenen

Duur leaseovereenkomst

36 maanden

Minimumbedrag van de oplossing

€1.000

Uw maandelijkse betaling berekenen is heel eenvoudig. U
neemt gewoon de totale kosten van uw Cisco-oplossing en
deelt dit bedrag door 36 maanden.

Maximumbedrag van de oplossing

€250.000

Een voorbeeld:

Vereist minimum aandeel van de
Cicso-oplossingen

Deze moeten 70% van de totale aanschafprijs bedragen (inclusief hardware,
software en services). 10% van het bedrag dat u uitgeeft aan Cisco-producten
moet voor hardware bestemd zijn

Einddatum aanbod

Voorwaarden

Alle financiringsdocumenten voor de klant moeten worden ondertekend
en geretourneerd voor 31 juli 2017
Apparatuur kan aan het einde van de termijn tegen een minimumvergoeding
worden aangekocht; hierop zijn de lokale voorwaarden van toepassing
Financiering onder voorbehoud van kredietgoedkeuring door de
financieringspartner
Afhankelijk van de bekrachtiging van de lokale leasedocumentatie van de
financieringspartner
Beschikbaar in samenwerking met lokale financieringspartner

Totale kosten van de oplossing:

€100.000

Duur leaseovereenkomst:

36 maanden

Maandelijkse betaling = €100.000 (totale kosten van de oplossing)
36 maanden
U betaalt dus €2.777,78 per maand

Van start gaan is easy
Voor meer informatie over de financiering van uw
technologiebehoeften via Cisco kunt u:
• contact opnemen met uw lokale Cisco-partner of
Cisco-vertegenwoordiger
• onze website raadplegen:

www.cisco.com/go/easylease

Cisco behoudt zich het recht voor dit aanbod op enig moment in te trekken
of te wijzigen
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