
Desperte para o  
poder do financiamento
Obtenha a sua solução Cisco de ultima geração,  
pelo preço do café que toma todos os dias com  
o financiamento com juros reduzidos easylease

Dê um impulso ao seu negócio  
Com uma solução de  
financiamento focada para  
pequenas e médias empresas

O financiamento com juros reduzidos 
Cisco Capital® easylease ajuda-o a 
desfrutar dos benefícios competitivos 
imediatos da tecnologia avançada, 
permitindo ao mesmo tempo a divisão 
do custo por vários anos. 

O sucesso depende da sua capacidade de competir com 
eficácia, mas com a crescente pressão sobre o fluxo de caixa  
e os orçamentos de capital, nem sempre é fácil financiar  
os investimentos tecnológicos necessários para transformar  
o seu negócio. Cisco Capital oferece-lhe a solução ideal com  
o financiamento com juros reduzidos easylease, criado 
especialmente para pequenas e médias empresas.

Agora pode actualizar a sua tecnologia sem se preocupar  
com orçamentos, ficando livre para focar aquilo que realmente 
interessa – proporcionar um excelente serviço  
aos clientes e fazer os investimentos acertados para gerar  
um crescimento futuro.

Um modo original de adquirir a tecnologia de 
que precisa  
• Invista no futuro sem comprometer o seu fluxo  

de caixa imediato

• Alimente as transformações e inovações da sua empresa

• Conserve o seu dinheiro e linhas de crédito  
para outros investimentos

• Realize a gestão dos seus orçamentos com pagamento 
mensais ou trimestrais fixos

• Aceda à tecnologia de que precisa de imediato e escolha 
adquiri-la ou actualizá-la mais tarde 



O financiamento com juros reduzidos easylease disponibiliza:  
• Aprovações rápidas de crédito e termos e condições simples
• Financiamento integral para a sua solução, de hardware e software a serviços e suporte
• Opções para actualizar a sua tecnologia sempre que precisar, para poder aceder às inovações 

mais recentes
• Financiamento de confiança de uma origem fiável que compreende a tecnologia Cisco
• Processos simples e directos e um recurso de serviços aos clientes dedicado easylease

Quer ficar a saber mais? 
Se gostaria de ficar a saber mais sobre como financiar as suas necessidades 
tecnológicas Cisco, contacte o seu Parceiro Cisco Capital local ou visite o 
nosso Web site:

www.ciscocapital.com/pt

*Suposições feitas no cálculo deste exemplo: Negócio tem 125 utilizadores e 20 dias úteis por mês. 
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Factor de taxa de financiamento 0,0290 por 3 anos
0,0225 por 4 anos
0,0188 por 5 anos

Montante mínimo por Contrato €1000

Montante máximo  por Contrato €250 000

Solução Cisco mínima necessária
(incluindo hardware, software, serviços e
até 3 anos de financiamento para
o suporte Cisco SMARTnet)

70%

Componente de hardware Cisco mínimo 10%

Duração A encomenda deve ser processada antes  
do fecho do negócio a 31 de Julho de 2014

Termos e condições •  Termos e condições aplicáveis 
•  Esta oferta exclui produtos do Grupo  
de Tecnologia para Pequenas Empresas

•  Sujeito a critérios de crédito 
•  Cisco Capital reserva o direito de retirar  
ou emendar esta oferta em qualquer altura

Como calcular um pagamento empresarial diário utilizando  
o financiamento de juros reduzidos easylease

• Custo total da solução X taxa de factor de financiamento = preço por mês
• Preço por mês / número de dias úteis por mês = preço por dia útil
• Preço por dia útil / número de utilizadores = preço por utilizador, por dia útil 

Exemplo (apenas com finalidades ilustrativas)*

• 1 Cisco Edição Empresarial 6000 incluindo licenças 
• 125 telefones de IP unificado Cisco 8945 
• 3 Cisco TelePresence® System MX200 Series para pontos finais de salas de videoconferências
• 3 anos de Serviços Cisco SMARTnet® para todos os produtos Cisco
• Custo total da solução: €250 000

Cálculo do pagamento diário utilizando o financiamento com juros 
reduzidos easylease :
• €250 000 X 0,0290 = €7250 por mês 
• €7250 por mês / 20 dias úteis por mês = €362,50 por dia      
• €362,50 por dia / 125 utilizadores = €2,90 por utilizador, por dia –  

equivalente ao preço diário de um café 

Requisitos do programa de financiamento com juros reduzidos easylease
Table 1: Requisitos para o financiamento com juros reduzidos easylease


