
Ta ett smart beslut  
om finansiering
Skaffa nästa generations Cisco-lösning till kostanden  
av en kopp kaffe med easylease-low rate financing

Boosta din verksamhet  
Med en särskilt anpassad 
finansieringslösning för små och 
medelstora företag

Med Cisco Capital® easylease-low rate 
financing kan du direkt dra nytta av 
konkurrensfördelarna med sofistikerad 
teknik samtidigt som du får möjlighet 
att fördela kostnaden över flera år. 

Du är beroende av din förmåga att konkurrera effektivt, men med 
allt högre krav på kassaflöde och kapitalbudget är det inte alltid 
så lätt att finansiera teknikinvesteringarna som behövs för att 
utveckla din verksamhet. Cisco Capital erbjuder dig den perfekta 
lösningen med easylease-low rate financing, särskilt framtagen 
för små och mellanstora företag.

Nu kan du fräscha upp tekniken du använder utan att behöva 
oroa dig över budgeten, så att du får möjlighet att fokusera på 
det väsentliga – att ge dina kunder förstklassig service och göra 
de investeringar som leder till tillväxt i framtiden.

Ett uppfriskande nytt sätt att skaffa tekniken  
du behöver  
• Investera i framtiden utan att belasta ditt nuvarande kassaflöde 

• Ge extra skjuts till affärsutveckling och innovation

• Spara kontanta medel och kredit till andra investeringar 

• Få kontroll över budgetarna med fasta månads- eller 
kvartalsbetalningar 

• Få tillgång till den teknik du behöver nu och välj att köpa eller 
uppgradera senare



Med easylease-low rate financing får du: 
• Snabb kreditprövning och enkla regler och villkor 
• Fullständig finansiering av din lösning, från maskin- och programvara till tjänster och support
• Möjlighet att uppgradera tekniken när du behöver, så att du kan utnyttja de senaste innovationerna
• Tillförlitlig finansiering från en trygg källa som förstår sig på Ciscos teknik
• Enkla och tydliga processer och tillgång till en särskild kundtjänstresurs för easylease

Vill du få mer information? 
Om du vill veta mer om hur du kan finansiera dina tekniska behov hos Cisco 
kan du kontakta din lokala Cisco Capital-partner eller gå in på vår hemsida: 
www.ciscocapital.com/se

*Antaganden som gjorts vid beräkningen av detta exempel: Företaget har 125 användare och 20 arbetsdagar per månad.
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Leasingräntefaktor 0,0290 i 3 år
0,0225 i 4 år
0,0188 i 5 år

Lägsta avtalsbelopp 10 000 kr

Högsta avtalsbelopp 2 200 000 kr

Lägsta andel lösningar från Cisco som krävs
(inklusive maskinvara, programvara, tjänster 
och upp till 3 års finansiering av  
Cisco SMARTnet-support)

70%

Lägsta andel maskinvarukomponenter  
från Cisco

10%

Varaktighet Beställningen måste behandlas senast vid 
arbetsdagens slut 31 juli 2014

Avtalsvillkor •  Underställt särskilda avtalsvillkor 
•  Detta erbjudande omfattar inte Small 
Business-teknikprodukter

• Underställt slutgiltigt kreditgodkännande
•  Underställt regler för kreditprövning 
•  Cisco Capital förbehåller sig rätten att när 
som helst dra tillbaka är ändra erbjudandet

Så här räknar du ut din dagliga företagskostnad med  
easylease-low rate financing

• Totalkostnad för lösningen x leasingräntefaktor = månadspriset
• Månadspriset/antal arbetsdagar per månad = pris per arbetsdag
• Pris per arbetsdag/antal användare = pris per användare, per arbetsdag

Exempel (endast avsett som illustration)*

• 1 Cisco Business Edition 6000 inklusive licenser  
• 125 Cisco® Unified IP-telefoner i 8945-serien 
• 3 Cisco TelePresence® System mötesrumsändpunkter för videokonferenser i MX200-serien
• 3 års Cisco SMARTnet® Services för alla Cisco-produkter
• Totalkostnad för lösningen: 2 000 000 kr

Beräkning av daglig företagskostnad med easylease-low rate financing:
• 2 000 000 kr x 0,0290 = 58 000 kr per månad  
• 58 000 kr per månad/20 arbetsdagar per månad = 2 900 kr per dag  
• 2 900 kr per dag/125 användare = 23,20 kr per användare, per dag – motsvarande priset för 

en daglig kopp kaffe

easylease – villkor för low rate financing
Tabeu 1: Villkor för easylease-low rate financing


