
Ontdek de kracht  
van de financiering
Schaf met easylease low rate financiering de nieuwe  
Cisco-oplossing aan voor de prijs van een dagelijks kopje koffie

Geef uw bedrijf een stimulans  
Met een speciale financieringsoplossing 
voor kleine en middelgrote bedrijven

Met Cisco Capital® easylease 
financiering kunt u profiteren van de 
directe concurrentievoordelen van 
geavanceerde technologie, terwijl u de 
kosten ervan over een aantal jaren  
kunt spreiden. 

Als u effectief kunt concurreren, is dat goed voor uw bedrijf. Doordat 
de druk op de cashflow en kapitaalbudgetten toeneemt, is het niet 
altijd eenvoudig om de technologie-investering te financieren die 
nodig is om uw bedrijf te transformeren. Cisco Capital biedt u met 
easylease low rate financiering, speciaal ontwikkeld voor kleine en 
middelgrote bedrijven, de ideale oplossing.

U kunt nu uw technologie vernieuwen, zonder u zorgen te hoeven 
maken over uw budgetten, zodat u zich kunt concentreren op wat 
echt belangrijk is – het leveren van uitstekende klantenservice en 
het doen van de juiste investeringen voor uw toekomstige groei.

Een verfrissende nieuwe manier om de 
technologie die u nodig hebt te kopen  
• Investeer in de toekomst zonder direct uw cashflow  

in gevaar te brengen

• Stimuleer uw bedrijfstransformatie en innovatie

• Houd uw kasgeld en kredietlijnen vrij voor  
andere investeringen

• Beheer uw budgetten met vaste maandelijkse of 
driemaandelijkse betalingen

• Krijg meteen toegang tot de technologie die u nu nodig hebt, 
en kies aan het eind of u wilt aanschaffen of vernieuwen



easylease low rate financiering biedt u:  
• Snel kredietgoedkeuringen en duidelijke voorwaarden
• Complete financiering voor uw technologie-oplossing, van hardware en software tot  

service en ondersteuning
• Mogelijkheden om uw technologie te vernieuwen wanneer u dat wilt, zodat u toegang heeft  

tot de nieuwste innovaties
• Betrouwbare financiering van een stabiele bron met kennis van Cisco-technologie 
• Eenvoudige, ongecompliceerde processen en een toegewijde klantenservice voor easylease

Wilt u meer weten? 
Indien u meer wilt weten over de financiering van uw  
Cisco-technologie-eisen, neem dan contact op met  
uw lokale Cisco Capital Partner of bezoek onze website: 

www.ciscocapital.com/nl

* Aannames bij de berekening van dit voorbeeld: Bedrijf heeft 125 gebruikers en 20 werkdagen per maand. 

© 2013 Cisco en/of aan Cisco gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Cisco en het Cisco-logo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Cisco en/of de aan Cisco gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.  
Een lijst met Cisco-handelsmerken is beschikbaar onder www.cisco.com/web/siteassets/legal/trademark.html. Genoemde handelsmerken van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van het woord ‘partner’ impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. 

Leasetarieffactor 0,0290 voor 3 jaar
0,0225 voor 4 jaar
0,0188 voor 5 jaar

Minimale ordergrootte € 1.000

Maximale ordergrootte € 250.000

Vereist minimumaandeel van Cisco-oplossing
(inclusief hardware, software en  
diensten – en nu kunt u tot 3 jaar Cisco  
SMARTnet-ondersteuning financieren)

70%

Vereist minimumaandeel  
van Cisco-hardwarecomponent

10%

Geldig tot Order moet uiterlijk 31 juli 2014 voor einde  
dag zijn verwerkt

Voorwaarden •  Er gelden bepaalde voorwaarden 
•  Deze aanbieding geldt niet voor Small 
Business Technology Group-producten

• Onderhevig aan uiteindelijke kredietacceptatie
•  Onderhevig aan kredietvereisten 
•  Cisco Capital behoudt zich te allen tijde  
het recht om dit aanbod in te trekken  
of te wijzigen

 
 

Hoe bereken je een zakelijke betaling op dagbasis met behulp van easylease 
low rate financiering 

• Totale kosten van oplossing X leasefactortarief = prijs per maand
• Prijs per maand / aantal werkdagen per maand = prijs per werkdag
• Prijs per handelsdag / aantal gebruikers = prijs per gebruiker, per werkdag 

Voorbeeld (uitsluitend voor illustratieve doeleinden)*

• 1 Cisco Business Edition 6000 inclusief licenties 
• 125 Cisco® Unified IP Phones 8945 
• 3 Cisco TelePresence System® MX200 Series videoconferencing endpoints voor vergaderruimtes
• 3 jaar Cisco SMARTnet® Services voor alle Cisco-producten
• Totale kosten van de oplossing: €250.000

Berekening van de betaling op dagbasis met behulp van easylease low 
rate financiering:
• € 250.000 X 0,0290 = € 7.250 per maand 
• € 7.250 per maand / 20 werkdagen per maand = € 362,50 per dag      
• € 362,50 per dag / 125 gebruikers = € 2,90 per gebruiker, per dag – gelijk aan de prijs van een 

dagelijks kopje koffie 

Vereisten voor het easylease low rate financieringsprogramma
Tabel 1: Vereisten voor easylease low rate financiering


