
EasyLease

More Cisco expertise.
More flexible financing.

Schaf de technologie aan die uw bedrijf 
nodig heeft met de renteloze financiering 
van Cisco Capital EasyLease.

Cisco Capital EasyLease-financiering – de meest intelligente manier 
om te investeren in de juiste technologie voor uw bedrijf.

Waarom kiezen voor Cisco Capital EasyLease?
Cisco Capital EasyLease biedt flexibele, renteloze financiering: terwijl u 
zorgeloos vaste betalingen doet, kunt u investeren in de juiste techniek voor 
uw bedrijf.  

Meer flexibiliteit voor uw bedrijf 
Met onze upgradeopties en de mogelijkheid om aan het einde van de leaseperiode eigenaar te 
worden van de apparatuur, kunt u de technische oplossing inzetten die uw bedrijf nodig heeft voor 
succesvolle groei. 

Ondersteund door Cisco
Betrouwbare financiering van een degelijke en stabiele partner.

Meer informatie nodig?
Voor meer informatie over het financieren van uw technologische behoeften met Cisco Capital 
neemt u contact op met uw lokale Cisco-partner of bezoekt u onze website:  
www.cisco.com/capital/europe

Vereisten voor het renteloze financieringsprogramma EasyLease

Maximale duur renteloze lease-overeenkomst 36 maanden

Minimale dealwaarde €1.000

Maximale dealwaarde €200.000

Minimaal aandeel Cisco-oplossing (inclusief hardware, 
software en diensten)

70 procent

Minimaal aandeel Cisco-hardware 10 procent

Duur Orders moeten voor het einde van de werkdag 
van 31 juli 2010 zijn verwerkt.

Algemene voorwaarden Apparatuur kan aan het einde van de periode 
worden aangeschaft tegen 1 procent van de 
oorspronkelijke gefinancierde waarde.
Algemene voorwaarden zijn van toepassing. 
Niet in alle landen verkrijgbaar.
Onderhevig aan de gebruikelijke kredietcriteria.
Cisco Capital behoudt zich het recht voor om 
deze aanbieding te allen tijde in te trekken.

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other 
countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other 
company. (0805R)

9385D/rotl/01-10


