
קבל גישה לחדשנות במחיר השווה לכל נפש עבור העסק שלך

 Cisco Capital Accelerate ברוכים הבאים לתוכנית

האץ את הגישה שלך לטכנולוגיה, האץ את ההחזר על ההשקעה שלך.

לא משנה מה היעד שלך - בין אם הוא כניסה לשווקים חדשים, הגברת פרודוקטיביות 
 Cisco Capital עובדים או עמידה בצרכים החדשים של הלקוחות - התוכנית

Accelerate יכולה לעזור לזה לקרות מהר יותר תוך מתן עזרה בו-זמנית בהורדת 
עלות הבעלות הכוללת ושימור מזומנים.

מדוע להמתין? קבל עכשיו את הפתרונות של Cisco שלהן אתה זקוק
השתמש ב-Accelerate כדי לעזור ברכישת הפתרונות של Cisco שהעסק שלך זקוק 
להן,כאשר הוא זקוק להן. תהיה חופשי לבנות סביבת שמקלה על היכולת שלך לחדש 
טכנולוגיה באופן שיטתי עם תשלומים ברי חיזוי ולקחת את העסק שלך למקום שאליו 

הוא אמור להגיע.



Cisco Capital: Financing business innovation

אל תישאר מאחור
במהירות ובקלות, פתרון המימון הזה יעזור לך:

לצמצם את עלות הבעלות הכוללת: תשלומי החכירה שלך לוקחים בחשבון את   •
הערך המשוערך של הציוד בתום תקופת החכירה, המכונה ערך שיורי. דבר זה יכול 

להוביל לעלויות ראשוניות ותשלומים חודשיים נמוכים יותר

לנהל תקציב בגמישות: פרוס תשלומים קבועים על-פני 36 חודשים ושמור על   •
מזומנים לפרויקטים עתידיים

Cisco ,להאיץ אימוץ טכנולוגיה: עם גישה מבירה יותר לכספים חיצוניים ממקור אמין  •

לתכנן גישה אסטרטגית לרכישת טכנולוגיה: על-ידי בחירה אם לרענן, לשמור או   •
להחזיר את הנכסים שלך בתום תקופת המימון.

שמור על מזומנים, מטב את ההשקעות שלך.
 מדריך מהיר לאפשרויות סיום החכירה )זמינים מיידית בתום סיום התקופה הקבועה 

של 36 חודשים(

 Accelerate דרישות התוכנית

קדם את הצלחת העסק שלך

פעל עכשיו! צור קשר עם נציג Cisco Capital או שותף Cisco היום כדי לגלות 
כיצד Accelerate יכול לעשות את ההבדל עבור העסק שלך.

www.cisco.com/go/partnerlocator Cisco מצא שותף

www.ciscocapital.com/il בקר באתר שלנו

רענון
מצפה לצרכים עסקיים משתנים ומודאג 

מטכנולוגיה מיושנת?
הערך את הצרכים הטכנולוגיים שלך לאורך זמן 

והוסף ציוד עבור מיקומים קיימים או חדשים 
בתום תקופת החכירה כדי לפשט תכנון תקציבי 

ולספק גמישות מרבית.

שמירה
צופה צורך להוסיף או לשדרג טכנולוגיה 

בתאריך עתידי?
ספר לנו על תוכניותיך ונוכל להתאים אישית את 
ההרחבה של החכירה שלך כדי להפוך כל מעבר 

עתידי לעוד יותר קל.

הטכנולוגיה הנוכחית עומדת הצרכים הנוכחיים 
של העסק שלך מבלי צורך בשדרוג?

בקש הצעת מחיר לרכישת הציוד מאיתנו בערך 
שוק הוגן*.

החזרה
הודע על כך כנדרש ובצע את הוראות ההחזרה מבצע צמצום וכבר לא זקוק לציוד המוחכר?

שנשלח לך )Cisco נפטרת מציוד מיושן באופן 
התואם להגנה על הסביבה(. מבצע הרחבה ונתקל בקשיים עם טכנולוגיה לא 

מעודכנת?

אפשרות רכישה בתום חכירה ב'ערך שוק הוגן' )FMV(.מוצר מימון

הדרך המהירה לקבל טכנולוגיה בעלות תועלת מבלי להגביל את 
האפשרויות שלך. מוצר זה מציע תשלומי חכירה נמוכים במהל 
תקופת החכירה הראשונית. בסיום תקופת החכירה הראשונית, 

ניתן לבחור אם לרענן, לשמור או להחזיר את הציוד.

36 חודשיםתקופה ראשונית

$250,000גודל פתרון מינימלי

$1,000,000גודל פתרון מרבי

70%פתרון Cisco מינימלי נדרש

30%פתרון לא-Cisco מקסימלי

Cisco 50%מינימום רכיב חומרה של

כל פתרונות Ciscoמוצרים

התוכנית נשארת כפופה, בין היתר, לאישורי אשראי וציוד ולמילוי תנאים והתניות
כל תנאי המימון שיוגדרו ויידרשו על-ידי Cisco Capital כולל ביצוע 

כל התיעוד שהוסכם עליו בין הצדדים.

.Accelerate ראה סעיף דרישות התוכנית *

מוצרי מימון, מלווים רלוונטיים וזמינות של תוכניות לעיון משתנים לפי ארץ. Cisco Capital מציעה חכירה ו/או מימון במספר מוגבל של ארצות. בהתאם לזמינות, ייתכן שחכירה ו/או מימון יוצעו לך על-ידי מלווה פיננסי עצמאי באזורי שיפוט שבהם Cisco Capital לא מציעה את מוצרי 
החכירה ו/או המימון הרלוונטיים. עשויות לחול מגבלות נוספות. Cisco Capital שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את הנ"ל ללא התראה מראש.


