
Våkne opp til  
kraften av finansiering
Få nestegenerasjons Cisco-løsning til prisen  
av en kopp kaffe per dag med easylease low rate financing

Gi forretningen din et løft  
Med en dedikert finansieringsløsning 
for små og mellomstore bedrifter

Cisco Capital® easylease low rate 
financing hjelper deg med å dra nytte av 
de umiddelbare konkurransefordelene 
med avansert teknologi, samtidig som 
du får mulighet til å spre kostnadene 
over flere år. 

Du vokser med evnen til å konkurrere på en effektiv måte. 
Økende press på kontantstøm og investeringsbudsjetter gjør det 
ikke alltid like enkelt å anskaffe den teknologi som er nødvendig 
for å transformere virksomheten. Cisco Capital tilbyr deg den 
perfekte løsningen med easylease low rate financing som 
er utformet med tanke på små og mellomstore bedrifter.

Nå kan du oppdatere teknologien uten å bekymre deg for 
budsjetter, slik at du kan fokusere på det som betyr mest – 
å levere utmerket kundeservice og å ta de riktige 
investeringsbeslutningene for fremtidig vekst.

En forfriskende ny måte å anskaffe teknologien 
du trenger  
• Invester for fremtiden uten at det går ut over kontantstrømmen

• Sett i gang med bedriftsutvikling og innovasjon

• Bevar kassekreditt og lånerammene for andre investeringer

• Enkelt å administrer budsjettene med faste månedlige eller 
kvartalsvise betalinger

• Få tilgang til teknologien du trenger nå, og velg ved 
avtaleperiodens slutt om du vil kjøpe eller fornye



easylease low rate financing gir deg:  
• Rask kredittgodkjenning og ukompliserte vilkår og betingelser
• Ende-til-ende-finansiering for løsningen, fra maskinvare og programvare til tjenester  

og kundestøtte
• Muligheter for å oppdatere teknologien når du trenger det, slik at du kan få tilgang  

til de nyeste innovasjonene
• Pålitelig finansiering fra en stabil kilde som forstår Cisco-teknologi
• Enkle, strømlinjeformede prosesser og en dedikert easylease kundeservice

Vil du vite mer? 
Hvis du ønsker mer informasjon om finansiering av dine teknologibehov fra 
Cisco, kan du ta kontakt med din lokale Cisco Capital Partner eller gå til 
nettsiden vår:

www.ciscocapital.com/no

* Følgende forutsetninger er benyttet ved beregningen av dette eksempelet : Virksomheten har 125 brukere og 20 arbeidsdager per måned.  
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Leie faktor 0,0290 for 3 år
0,0225 for 4 år
0,0188 for 5 år

Minimum investeringsbeløp NOK 10 000

Maksimum investeringsbeløp NOK 2 000 000

Minimum Cisco-løsning nødvendig
(inkludert maskinvare, programvare,  
tjenester og opp til tre års finansiering  
av Cisco SMARTnet-støtte)

70%

Minimum Cisco-maskinvarekomponent 10%

Varighet Bestillingen må være behandlet innen slutten 
av arbeidsdagen den 31. juli 2014 

Vilkår og betingelser • Følgende vilkår og betingelser gjelder
•  Dette tilbudet gjelder ikke for Cisco Small 
Business Technology Group-produkter.

• Forutsetter endelig kredittgodkjennelse
•  Forutsetter at kreditt kriteriene oppfylles
•  Cisco Capital forbeholder seg retten til 
å trekke tilbake eller endre dette tilbudet 
når som helst.

Slik beregner du den daglige kostnaden ved å bruke easylease  
low rate financing

• Total kostnad av løsning X leie faktor = betaling per måned
• Betaling per måned / antall arbeidsdager per måned = betaling per arbeidsdag
• Betaling per arbeidsdag / antall brukere = Betaling per bruker per arbeidsdag  

Eksempel (kun brukt som illustrasjon)*

• 1 Cisco Business Edition 6000 inkludert lisenser 
• 125 Cisco® Unified IP Phones 8945 
• 3 Cisco TelePresence® System MX200 Series, videokonferanse- og møteromsløsning
• 3 års Cisco SMARTnet®-tjenester for alle Cisco-produkter
• Total kostnad for løsningen: NOK 2 000 000

Beregning av daglig kostnad ved å bruke easylease low rate financing:
• NOK 2 000 000 X 0,0290 = NOK 58 000 per måned 
• NOK 58 000 per måned / 20 arbeidsdager per måned = NOK 2 900 per dag        
• NOK 2 900 per dag / 125 brukere = NOK 23,20 per bruker per dag – tilsvarer prisen for en kopp 

kaffe per dag

easylease low rate financing programmets vilkår
Tabell 1: Vilkår for easylease low rate financing


