easylease 0% finansieringsprogrammet
för Cisco-teknologi

Att få den rätta teknologin till
din verksamhet blev precis
enklare…
Den rätta teknologin gör verksamheten
effektivare och mer produktiv. Den låter de
anställda hålla sig uppkopplade, gör kunderna
nöjdare och möjliggör större flexibilitet
och säkerhet. Men med fortsatt press på
kassaflödet och konkurrerande anspråk på
budgetmedel kan finansieringen av teknologiska
investeringar bli svår.

Cisco® easylease 0% finansiering gör det enkelt för dig att
skaffa din Cisco-lösning. Med 0% finansiering för Ciscoteknologi tillgänglig genom utvalda finanspartners kan du*:

Varför välja finansiering med easylease 0% finansiering?

• Påskynda implementeringen av teknologi: Finansiering
hjälper dig att skaffa en komplett, heltäckande lösning för
maskinvara, programvara och tjänster, oavsett vad du har
för budget, när din verksamhet behöver det.

• Enkel och snabb ansöknings- och godkännandeprocess
genom easylease dedikerade team

• Komplett finansieringslösning för din Cisco-teknologi
inklusive maskinvara, programvara och tjänster

• Finansiering tillhandahålls av utvalda finanspartners

• Sänk de totala kostnaderna och lätta på pressen på
kassaflödet: Ingen stor engångsbetalning krävs. Sprid ut
betalningarna över 36 månader så att du kan investera dina
kontanta medel i det som kärnverksamheten prioriterar.
• Flexibilitet som låter dig samordna teknologin med
affärsplaneringen: Du kan uppgradera eller överta
ägarskapet över utrustningen vid leasingperiodens slut.

*Deltagande länders villkor gäller. Finanspartnernskreditgodkännande krävs.

easylease 0% finansieringsprogrammet

Villkor för easylease 0% finansiering
Leasingperiodens varaktighet

36 månader

Så här beräknar du din månadsbetalning

Minsta storlek på lösning

10 000 SEK

Det är lätt att beräkna din månadsbetalning. Dela helt enkelt den
totala kostnaden för din Cisco-lösning med 36 månader.

Största storlek på lösning

2 200 000 SEK

Minsta utlägg på Cisco-utrustning

Detta måste utgöra 70 % av det totala inköpspriset (inklusive maskinvara,
programvara och tjänster) Maskinvaran måste utgöra 10 % av det belopp du
betalar för Cisco-produkter

Slutdatum för erbjudandet

Din Cisco-partner måste behandla din beställning senast vid slutet av
affärsdagen den 31 juli 2017

Villkor

 trustningen får köpas i slutet av avtalsperioden till en minimal avgift.
U
Lokala villkor gäller
Finansieringen förutsätter slutligt kreditgodkännande från finanspartnern
Utförande av finanspartnerns lokala leasingdokumentation är en förutsättning

Här är ett exempel:
Total kostnad för lösningen;		

1 100 000 SEK

Leasingperiodens varaktighet;		

36 månader

Månadsbetalning = 1 100 000 SEK (total kostnad för lösning)
36 månader
Du betalar därför 30 555,55 SEK per månad

Det är lätt att komma igång
För att få mer information om finansiering av dina teknologibehov
med Cisco:
• Kontakta din lokala Cisco-partner eller Cisco-representant
• Besök vår webbplats:

Erbjuds i samarbete med den lokala finanspartnern
Cisco förbehåller sig rätten att när som helst återta eller ändra detta erbjudande

www.cisco.com/go/easylease

2016 Cisco och/eller dess filialbolag. Med ensamrätt. Leasing och relaterade produkter kan vara tillgängliga genom oberoende tredjepartslångivare som är behöriga att erbjuda leasingen och relaterade finansieringsprodukter inom din jurisdiktion.
Erbjudandet tillgängligt för kvalificerade handelskunder och förutsätter kreditgodkännande och utförandet av standarddokumentation godkänd för detta erbjudande av den aktuella långivaren. Alla kunder kanske inte kvalificerar sig för dessa priser. Priserna grundar sig
på kundens kreditbedömning, finansieringsvillkor, typer av erbjudanden, plats, utrustningstyp och alternativ. Alla Cisco-produkter kan inte väljas. Prissättningen ovan är dessutom exklusive eventuella gällande skatter, inklusive men inte begränsat till moms,
försäljningsskatt, bruksskatt eller personlig egendomsskatt (om inte annat anges ovan) som kan påläggas utrustningen eller transaktionen. Erbjudandet får inte kombineras med andra erbjudanden. Andra begränsningar kan gälla. Cisco förbehåller sig rätten att när som
helst ändra eller annullera detta program utan föregående meddelande.
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