
 ImSeja para construir novas
instalações ou para
modernizar sua
infraestrutura de redes,
nossas taxas de juros
competitivas contribuem
para um menor custo de
migração.

O Cisco Capital® oferece uma solução de
�nanciamento completa para todos os
componentes da rede. Seja para construir novas
instalações ou modernizar sua plataforma atual,
nossas taxas de juros competitivas ajudam a baixar
o custo de migração. Também aceitamos os seus
equipamentos antigos como parte do pagamento,
permitindo assim que você atualize com mais
facilidade a tecnologia existente. Além disso, ao
oferecer um único contrato para hardware, software
e serviços, possibilitamos que haja maior
transparência no que se refere ao custo total de
propriedade, e oferecemos um modelo mais simples
de recuperação dos custos internos.

Vantagens exclusivas:

 

• Financiamento alternativo: Bene�cie-se de
  �nanciamentos acessíveis e lucrativos.

• Preserve o caixa: Distribua os custos ao longo do tempo
  para manter o crédito e evitar investimentos
  desnecessários.

• Uma única solução, pagamentos programados: Reúna
  hardware, software e serviços da Cisco®, assim como
  equipamentos complementares de terceiros em uma
  única aquisição estratégica.

• Custos reduzidos: Bene�cie-se de tarifas competitivas
  e valores residuais que permitem a redução do custo total
  de propriedade e um retorno  sobre o investimento mais
  rápido.

• Gerenciamento do ciclo de vida dos equipamentos: 
  Ajude a gerenciar custos, atenda as necessidades da
  empresa e evite a obsolescência com opções de migração
  �exíveis e de fácil descarte de equipamentos.

• Flexibilidade máxima: Prolongue a proteção do seu
  investimento através da programação de pagamentos,
  duração de prazos e opções adequadas para o término
  do leasing. 
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Isenção de responsabilidade
Este resumo de introdução, o site e outros documentos relacionados a um possível acordo entre você  e o Cisco  Capital são  fornecidos exclusivamente para �nalidades informativas. O Cisco Capital pode decidir �nanciar qualquer transação,
ao seu critério, mediante o envio das  suas demonstrações �nanceiras ou outras informações, a aprovação da sua  solicitação pelo Cisco Capital de acordo com  o processo de quali �cação de assinatura  de contratos e crédito do Cisco Capital,
e a assinatura de um contrato legal de�nitivo entre você  e o Cisco  Capital.
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Aproveite as vantagens dessa solução de �nanciamento
completa para todos os componentes da rede. Seja para
construir novas instalações ou para modernizar a plataforma
existente, nossas soluções �nanceiras oferecem:

-  Taxas de juros competitivas para reduzir o custo  com
    migração.

-  Um único contrato para  hardware, software e serviços,
    possibilitando mais transparência em relação ao custo
    total de propriedade e um modelo mais simples de
    recuperação de custos internos.

Acesse o nosso site abaixo para obter mais informações.
Se preferir, entre em contato com o seu gerente de contas,
ou procure seu parceiro da Cisco para saber como podemos
ajudá-lo.

 

• Obtenha vantagens com o acesso direto a recursos e
  especialistas de tecnologia da Cisco.

• Beneficie-se da aquisição de uma tecnologia que está
  vinculada aos ciclos de vida de inovações da Cisco.

• Torne-se nosso parceiro. Estamos presentes em mais
  de 146 países.

Maior �exibilidade de �nanciamento

• Aproveite nossas oportunidades flexíveis e acessíveis
  de �nanciamento.

• Ajude a proteger  seu investimento com opções
  �exíveis de prazos, estruturas de pagamento, migração,
  atualização e término do leasing.

• Adquira e mantenha as soluções da Cisco de acordo
  com os prazos de pagamento mais adequados para
  sua  empresa.

Uma abordagem mais estratégica
• Use o seu orçamento atual e futuro para obter o máximo
  impacto comercial.

• Beneficie-se do uso da tecnologia sem o custo de
  propriedade.

• Tire proveito da experiência técnica e financeira da
  Cisco, para desenvolver um enfoque estratégico que lhe
  ajudará a adquirir a arquitetura de redes sem fronteiras.

As Redes Sem Fronteiras da Cisco são uma arquitetura que 
agrega um valor comercial tangível às empresas dinâmicas
conectadas à rede.
Para  atender à constante evolução das necessidades dos
clientes, as Redes Sem Fronteiras da Cisco dispõem de uma
arquitetura de fácil acesso e �exível, que traz maior valor
comercial de  inovação tecnológica, excelência dos  sistemas
e diferencial das  soluções.
O �nanciamento do Cisco Capital oferecido para as Redes
Sem Fronteiras proporciona uma  estrutura �nanceira que 
contempla todos os componentes da rede e reduz os custos,
facilita a migração, otimiza as atualizações e simpli�ca a
distribuição dos  custos entre as empresas.
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