
Löydä rahoituksen 
voima
Hanki seuraavan sukupolven Cisco-ratkaisu edullisen  
easylease-rahoituksen avulla kahvikupillisen hinnalla päivässä

Tehosta liiketoimintaasi  
Valitse pk-yrityksille tarkoitettu 
rahoitusratkaisu

Cisco Capitalin® edullisen 
easylease- rahoituksen avulla pääset 
nopeasti hyödyntämään kehittyneen 
teknologian antamaa kilpailuetua ja 
voit jakaa kustannukset useiden 
vuosien ajalle. 

Hyvä kilpailukyky on välttämätöntä, mutta kassavirtaan ja 
investointibudjettiin kohdistuu jatkuvasti paineita, minkä  
vuoksi aina ei ole helppoa rahoittaa liiketoiminnan edellyttämiä 
teknologiainvestointeja. Cisco Capital tarjoaa edullisella 
easylease-rahoituksella ihanteellisen ratkaisun, joka on  
tarkoitettu erityisesti pk-yrityksille.

Nyt voit uusia teknologiaa huolehtimatta budjetista ja keskittyä 
tärkeimpään: huippuluokan asiakaspalveluun ja investointeihin, 
jotka takaavat yrityksesi kasvun.

Uusi virkistävä tapa ostaa tarvitsemaasi 
teknologiaa  
• Investoi tulevaisuuteen vaarantamatta kassavirtaa 

• Tehosta yrityksesi kehitystä ja innovaatiota

• Säästä käteistä ja luottolimiittä muihin investointeihin

• Helpota budjetointia kiinteillä kuukausi- tai 
neljännesvuosimaksuilla 

• Ota tarvitsemasi teknologia heti käyttöön ja valitse 
rahoituskauden päättyessä, haluatko ostaa tai uusia laitteiston 



Edullinen easylease-rahoitus tarjoaa seuraavat edut: 
• Nopea luottopäätös ja yksinkertaiset rahoitusehdot 
• Kokonaisrahoitus ratkaisulle: laitteisto, ohjelmisto, sekä näihin liittyvät tuet ja palvelut
• Optio uusia tekniikka tarpeen mukaan, jotta voit hyödyntää viimeisimpiä innovaatioita
• Luotettava ja helppo rahoitus Ciscon tekniikan tuntevalta taholta
• Yksinkertaiset, selkeät prosessit ja asiantunteva easylease-asiakaspalvelu

Haluatko lisätietoja? 
Lisätietoja Cisco- ratkaisujen rahoituksesta saat paikalliselta  
Cisco Capital -yhteistyökumppanilta 

tai verkkosivuiltamme: www.ciscocapital.com/fi

Laskelman oletukset: Yrityksessä on 125 käyttäjää ja kuukaudessa 20 arkipäivää.
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Rahoituskerroin 0,0290 kolmen vuoden sopimuksella
0,0225 neljän vuoden sopimuksella
0,0188 viiden vuoden sopimuksella

Rahoitettava määrä vähintään 1 000 €

Rahoitettava määrä enintään 250 000 €

Cisco-tuotteiden osuus vähintään
(sisältää laitteiston, ohjelmiston, palvelut ja
enintään 3 vuoden rahoituksen Ciscon 
SMARTnet-palvelulle)

70%

Cisco-laitteiden osuus vähintään 10%

Voimassaoloaika Vuokrasopimus on allekirjoitettava ja tilaus 
tehtävä viimeistään 31.7.2014

Ehdot •  Tarjoukseen sovelletaan ehtoja ja rajoituksia 
•  Small Business Technology Group -tuotteet 
eivät sisälly tarjoukseen

•  Edellyttää luottopäätöstä
• Edellyttää myönteistä luottopäätöstä 
•  Cisco Capital pidättää oikeuden peruuttaa 
tarjouksen tai muuttaa sitä milloin tahansa

Näin voit laskea edullisen easylease-rahoituksen päiväkustannuksen

• Ratkaisun hankintahinta X rahoituskerroin = kuukausihinta
• Kuukausihinta / kuukauden arkipäivien lukumäärä = hinta arkipäivää kohden
• Hinta arkipäivää kohden / käyttäjien lukumäärä = käyttäjäkohtainen päivähinta  

Esimerkki (vain havainnollistamista varten)*

• 1 kpl Cisco Business Edition 6000 sisältäen lisenssit  
• 125 kpl Cisco® Unified IP Phone 8945 -laitett 
• 3 kpl Cisco TelePresence® System MX200 -sarjan videoneuvottelupäätelaitetta
• 3 vuoden Cisco SMARTnet® Service -palvelut kaikille Cisco-tuotteille
• Ratkaisun kokonaishinta: 250 000 €

Päivähinnan laskenta käytettäessä edullista easylease-rahoitusta:
• 250 000 € X 0,0290 = 7 250 € kuussa 
• 7 250 € kuussa / 20 arkipäivää = 362,50 € päivässä   
• 362,50 € päivässä / 125 käyttäjää = 2,90 € käyttäjää kohden – päivässä siis vain  

kahvikupillisen hinta

Edullisen easylease-rahoitusohjelman edellytykset
Taulukko 1: Edullisen easylease-rahoituksen edellytykset

www.ciscocapital.com/fi

