Programa de financiamento easylease 0%
para tecnologia Cisco

Agora já é mais fácil obter a
tecnologia adequada para o
seu negócio…
Os negócios tornam-se mais eficientes e
produtivos quando utilizamos a tecnologia
adequada. Esta mantém os funcionários ligados,
deixa os clientes mais satisfeitos e permite maior
flexibilidade e segurança. No entanto, a pressão
contínua colocada no cash-flow e as exigências
competitivas de orçamentos podem dificultar os
investimentos em tecnologia para o seu negócio.

O financiamento Cisco® easylease 0% simplifica a forma de
adquirir a sua solução Cisco. Com o financiamento 0% para
tecnologia Cisco disponível através de parceiros financeiros
selecionados, poderá*:
• Antecipar a implementação de tecnologias: O financiamento
ajuda-o a adquirir soluções end-to-end completas, desde
hardware, a software e serviços, qualquer que seja o seu
budget, de acordo com as suas necessidades.
• Reduzir os custos gerais e diminuir a pressão colocada no
cash-flow: Não é necessário efectuar um pagamento inicial
avultado. Divida os pagamentos em 36 meses, libertando o
cash-flow para as principais prioridades do negócio.

• Flexibilidade para alinhar a tecnologia com o planeamento
do negócio: No final do contrato, poderá renovar o
equipamento ou adquirir o mesmo.
Porquê escolher o financiamento easylease 0%?
• Solução de financiamento completa para a sua tecnologia
Cisco, incluindo hardware, software e serviços
• Processos de pedido e aprovação fáceis e rápidos, por
uma equipa de apoio dedicada a clientes easylease
• Financiamento fornecido por parceiros financeiros
selecionados

*Sujeito aos termos e condições aplicáveis do país participante. É necessária a aprovação de crédito por parte do parceiro financeiro.

Programa de financiamento easylease 0%

Termos e condições do financiamento easylease 0%
Duração do contrato

36 meses

Como calcular o seu pagamento mensal

Montante mínimo da solução

€1.000

É fácil calcular o seu pagamento mensal. Basta obter o custo
total da sua solução Cisco e dividi-lo por 36 meses.

Montante máximo da solução

€250.000

Investimento mínimo em
equipamento Cisco

Deve corresponder a 70% do total do investimento (incluindo hardware, software
e serviços). O hardware deve corresponder a 10% do montante investido em
produtos Cisco

Prazo do programa

O seu parceiro Cisco deverá processar a sua encomenda até ao final
do expediente do dia 31 de julho de 2017

Termos e condições

 equipamento pode ser comprado no final do prazo mediante o pagamento de
O
um valor minimo e sujeito aos termos e condições locais aplicáveis

Com o easylease, é fácil começar

O financiamento está sujeito à aprovação final de crédito do parceiro financeiro

Para obter mais informações sobre o financiamento das suas
necessidades tecnológicas com a Cisco:

Sujeito à assinatura de documentação contratual do parceiro financeiro local

Por exemplo:
Custo total da solução:		

€100.000

Duração do contrato:		

36 meses

Pagamento mensal = €100.000 (custo total da solução)
36 meses
Assim, paga €2.777,78 por mês

• Contacte o seu parceiro ou representante Cisco local
• Visite o nosso website:

Disponível em cooperação com o parceiro financeiro local
A Cisco reserva-se o direito de retirar ou alterar o presente programa, em
qualquer altura

www.cisco.com/go/easylease
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