
Beheer uw bedrijf en groei zonder 
uw waardevolle liquide middelen 
vast te leggen
Met de juiste technologie kan uw bedrijf efficiënter 
en productiever werken. Uw medewerkers zijn beter 
op elkaar afgestemd en u profiteert van grotere 
flexibiliteit en veiligheid. Nu cashflow echter onder 
druk staat en van diverse kanten een beroep wordt 
gedaan op de begroting, is het financieren van 
nieuwe technologie vaak niet eenvoudig.

Cisco Capital EasyLease brengt hier verandering 
in. Dankzij financiering tegen 0% voor alle Cisco-
oplossingen kunt u de oplossingen die uw bedrijf 
nodig heeft nu aanschaffen, in plaats van het 
moment dat uw begroting daar ruimte voor biedt.

Waarom financiering?
De juiste oplossing voor uw bedrijf binnen bereik
Financiering is bedoeld om u de vrijheid te geven de 
technologie aan te schaffen die u nodig hebt om uw bedrijf 
te laten groeien en u de flexibiliteit te geven die nodig is om 
te kunnen inspelen op de veranderende behoeften van  
de markt.

Minder druk op uw begroting en uw cashflow   
Door te investeren in de juiste technologie zonder grote 
kapitaaluitgaven, kunt u uw waardevolle liquide middelen 
aanwenden op andere plaatsen binnen uw bedrijf, waar 
deze een bijdrage kunnen leveren aan het succes van  
uw bedrijf.

De planning en bekostiging van uw technologie en 
technische ondersteuning spreiden
Spreiding van de kosten vereenvoudigt het begroten.  
Aangezien uw betalingen beter te beheren zijn, weet u 
precies hoeveel uitgaven u hebt en op welk moment.

De technologie die uw bedrijf nodig heeft 
nu inzetten dankzij Cisco Capital EasyLease 
financiering tegen 0% 



More Cisco expertise.
More flexible financing.

Maximale duur 
overeenkomst tegen 0%

36 maanden

Minimale omvang 
leaseovereenkomst

€1.000

Maximale omvang 
leaseovereenkomst 

€250.000

Minimaal aandeel Cisco-
producten (hardware, 
software en services)

70%

Minimaal aandeel Cisco-
hardwarecomponenten

10%

Geldig tot 31 juli 2010

Voorwaarden Apparatuur kan aan het einde 
van de leaseperiode tegen 

een betaling van 1% over het 
geïnvesteerde bedrag in uw 

bezit komen. 

SmartNet wordt voor 
maximaal 1 jaar 

meegefinancierd.

Onder voorbehoud van 
normale kredietvoorwaarden.

Cisco behoudt zich het 
recht voor het aanbod op elk 

moment in te trekken. 

Programmakenmerken voor de EasyLease 0% financieringWaarom Cisco Capital 
EasyLease?
Eenvoudige financiering tegen 0%  
Financiering tegen 0% die u in staat stelt te investeren in 
de juiste technologie, met het geruste gevoel van vaste, 
regelmatige betalingstermijnen.

Gebruiksvriendelijk 
Dankzij de snelle kredietgoedkeuring, duidelijke 
documentatie en voorwaarden is EasyLease een 
eenvoudige manier om een Cisco-oplossing voor uw 
bedrijf te financieren - van hardware en software, tot 
service en ondersteuning.

Meer flexibiliteit voor uw bedrijf 
Door upgrade- en vernieuwingsopties en de 
mogelijkheid om de apparatuur in uw bezit te krijgen 
aan het einde van de leaseperiode.

Ondersteund door Cisco 

Betrouwbare financiering uit een robuuste en  
stabiele bron.

Slechts bedoeld ter illustratie

Over Cisco Capital EasyLease
EasyLease is een flexibel financieringsprogramma dat 
wordt aangeboden door Cisco CapitalSM voor kleine en 
middelgrote bedrijven. Met duidelijke voorwaarden en 
tegen lage kosten helpt EasyLease bedrijven die voor 
het programma in aanmerking komen hun voordeel te 
doen met de technologische oplossingen van Cisco, 
waardoor de druk op uw begroting wordt verlicht en 
geen aanslag wordt gedaan op uw liquide middelen.

Meer informatie
Neem contact op met uw plaatselijke Cisco-partner 
of bezoek onze website voor meer informatie over de 
financiering van uw technologische behoeften met 
Cisco Capital: www.cisco.com/capital/europe
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Cisco Capital EasyLease - 
De eenvoudige manier om 
te investeren in de juiste 
technologie voor uw bedrijf.

Voorbeeld van EasyLease 0% aflossingen: 

Kosten van de Cisco 
oplossing

€1.000

€10.000

€50.000

€125.000

€250.000

Maandelijks af te lossen 
bedrag:

€28

€278

€1.389

€3.472

€6.944
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