
İşletmenizin doğru 
teknolojiye sahip olması 
artık çok daha kolay 
Doğru teknoloji, işlerinizin daha verimli ve 
etkili olmasını sağlar. Böylelikle, çalışanlarınızı 
teknolojiye bağlarken, daha fazla esneklik 
ve güvenlik sunarak müşterilerinizin 
memnuniyetlerini arttırır. Ancak, sürekli 
nakit akışı baskısı ve bütçe kısıtları teknoloji 
yatırımlarınızın finansmanını zorlayabilir.

Cisco® easylease %0 finansman programi Cisco çözümünüzü 
satın almanızı kolaylaştırır. Cisco teknolojisini edinmek 
için %0 finansman ile belirlenen finans ortakları üzerinden 
aşağıdakileri yapabilirsiniz*: 

• Teknoloji alımlarınızı hızlandırma: Bütçeniz ne olursa olsun
işletmeniz için ihtiyacınız olan eksiksiz çözümleri sağlamanızda
finansman seçeneği size yardımcı olacaktır.

• Daha düşük toplam maliyet ve nakit akışı baskısını
azaltma: Büyük meblağlı ön ödemeler gerçekleştirmeden,
ödemelerinizi TL bazda 12 aya ve USD bazda 36 aya yayarak,
elinizdeki nakdi, işletmenizin ana faaliyetinin önceliklerine
yönlendirebilirsiniz.

• Teknolojinizi işletmenizin planlamaları ile eşleştirebilme
esnekliği: Kiralama dönemi sonunda ekipmanın
mülkiyetini devralabilirsiniz.

Neden easylease %0 finansmanı seçmelisiniz?

• Tüm Cisco teknolojiniz için komple finansman seçeneği.

• Sadece bu konu ile ilgilenen easylease müşteri ekibi
sayesinde basit, hızlı başvuru ve onay süreci.

*Katılımcı ülkelerin kayıt ve şartları uygulanır. Finans ortağının kredi onayı gereklidirr.

Cisco Teknolojisi için  
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TL bazlı 12 ay vadeli ve 0% faizli finansman 
için örnek hesaplama
Aylık ödemenizi hesaplamak kolaydır. Toplam Cisco maliyetinizi 
sadece 12 aya bölebilirsiniz.

Örnek hesaplama:

Toplam çözüm maliyeti: 100.000 TRY

Kiralama anlaşma süresi: 12 ay 

Aylık ödeme =  100.000 TRY (toplam maliyet)

12 ay Ödemeniz 

gereken tutar Aylık 8.333,33 TRY

USD bazlı 36 ay vadeli ve 0% faizli finansman 
için örnek hesaplama
Aylık ödemenizi hesaplamak kolaydır. Toplam Cisco maliyetinizi 
sadece 36 aya bölebilirsiniz.

Örnek hesaplama:

Toplam çözüm maliyeti: 100.000 USD

Kiralama anlaşma süresi: 36 ay 

Aylık ödeme =  100.000 USD (toplam maliyet)

36 ay Ödemeniz 

gereken tutar Aylık 2.777,78 USD
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easylease %0 Faizli Finansman Şartları

easylease % 0  
faizli finansman 
teklifi 

12 ay TL bazlı 
finansman programı

36 ay USD bazlı 
finansman programı

Finansal Kiralama 
Vadesi  

12 ay 36 ay

Minimum çözüm 
tutarı 

58,000 TRY 25, 000 USD

Maksimum çözüm 
tutarı 

582,000 TRY 250,000 USD 

Minimum Cisco 
çözüm tutarı 

Cisco ürünleri için gereken minimum tutar,  
toplam satın alma bedelinin %70’ine eşit olmalıdır  
(donanım ve yazılım dahil  olacak şekilde).  
Donanım tutarı, toplam Cisco ürünlerinin tutarının 
minimum %10’una eşit olmalıdır

Teklifin bitiş tarihi Tüm  siparişler 31 Temmuz 2017 mesai 
saati bitiminden önce işleme alınmalıdır

Kayıt ve şartlar Ekipmanlar vade sonunda belirlenen minimum 
devir bedeli ödenerek satın alınır,  ancak geçerli 
olduğu ülkedeki koşullara tabiidir

Finansman şartları, finans ortağının nihai kredi 
onayına tabiidir  ve finans ortağının, kiralama 
ile ilgili talep etmiş olduğu dokümanların 
tamamlanması şartına bağlıdır  

Bu finansman seçeneği, geçerli olduğu ülkedeki 
finans  ortağı ile beraber sunulmaktadır

Cisco bu teklifi herhangi bir anda iptal etme veya 
değiştirme hakkını saklı tutar

Başlamak son derece kolay
Cisco ile teknoloji ihtiyaçlarınızın finansmanı hakkında daha 
fazla bilgi almak için :

Cisco iş ortağınızla veya Cisco müşteri temsilcinizle 
görüşebilirsiniz.

easylease_turkey@external.cisco.com
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