
Seks måneders udskydelse af betalingen 
med Cisco Capital

I dette udfordrende forretningsmiljø er administration af 
likviditetsstrømmen kritisk for de fleste organisationer. 
I mellemtiden eksisterer der et behov for at forblive 
konkurrencedygtig ved at holde teknologien opdateret. Hvad, hvis 
du fik en mulighed for at få den teknologi, som din virksomhed 
skal bruge for at kunne være konkurrencedygtig, mens likviditeten 
kunne bevares? Hvordan kan du udnytte fremtidige budgetter, hvis 
du i øjeblikket oplever budgetbegrænsninger? 

Cisco Capital™ har løsningen: vores fleksible program med 
udskydelse af betaling betyder, at du ikke længere skal vente 
på næste finansierings- eller budgetrunde. Ved ganske enkelt 
at udskyde din første betaling i op til seks måneder kan du gøre 
det nemmere at holde dig inden for dine forbrugsgrænser. Det 
betyder, at du har friheden til at tage de rigtige beslutninger og 
understøtte virksomheden ved at imødekomme dine teknologiske 
udfordringer på dine egne vilkår og efter din egen tidsplan – ikke 
noget, der dikteres af dit budget.
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At-A-Glance

Få det nu, betal senere!
Finansiel løsning med udskydelse af betaling
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Få fordel af de unikke finansieringsfordele, 
som Cisco Capital tilbyder

Cisco Capital kan hjælpe dig med at identificere en mere 
konkurrencedygtig og fleksibel købsstrategi i forhold til dine 
Ciscoløsninger gennem:

•  Likviditets- og kreditkonvertering, der muliggør adgang til en 
alternativ kreditkilde 

•  Fleksible finansieringsstrukturer og -vilkår, der muliggør 
adgang til fremtidige budgetter, med mulighed for at konvertere 
kapital til driftskapitalindsprøjtning 

•  Fastlagte finansrater og -residualer, der hjælper med at 
reducere de samlede ejerskabsomkostninger

•  Afstemning af projektomkostninger med teknologi skaber 
bedre forudsætninger for øget investeringsafkast

•  Totalløsning til virksomhedsfinansiering (Cisco-udstyr, 
-software, -tjenesteydelser, partnertjenesteydelser og 
tredjepartsudstyr uden beregning)

•  Tilpasset finansiering, der skaber de bedste økonomiske og 
nyttige reelle scenarier for din virksomheds specifikke vilkår.

Cisco Capital kan gøre forskellen

Cisco Capital, et selvejet datterselskab under Cisco® 
fortsætter med at hjælpe med at gøre finansieringsmuligheder 
tilgængelige og prisbillige for de fleste Cisco-kunder.

Som en båndlagt finansieringskilde oplever vi ikke de 
samme økonomiske kapacitetsproblemer, der øjeblikket 
påvirker visse banker, finansielle institutioner og 
uafhængige leasingselskaber. Vi kan udnytte de stærke 
økonomiske ressourcer, som vores moderselskab Cisco 
besidder, for at kunne tilbyde vores kunder en alternativ 
kapitalkilde. Som en betroet forretningspartner kan Cisco 
Capital hjælpe dig med at anskaffe den rette Cisco-
løsning med den mest konkurrencedygtige og fleksible 
købsstrategi for din virksomhed.
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ciscocapital.com/emea

Financing Business Innovation

Yderligere oplysninger

Kontakt din Cisco Capital- eller Cisco-
partner-repræsentant for at få at vide, hvordan 
finansiering fra Cisco Capital i dag kan gøre en 
forskel for din virksomhed.

www.cisco.com/go/partnerlocator
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