
Finansieringslösning från Cisco Capital™ 
med 6 månaders uppskjuten betalning

I dagens tuffa företagsklimat är en god kontroll över 
kassaflödet avgörande för de flesta företag. Samtidigt 
är det viktigt att behålla konkurrenskraften genom 
att ha tillgång till den senaste tekniken. Tänk om du 
kunde få den teknik ditt företag behöver utan att det 
påverkar likviditeten? Hur kan du dra nytta av framtida 
budgetutrymme även om du nu har ett underskott?

Cisco Capital™ har lösningen: med ett flexibelt
finansieringsprogram behöver du inte vänta in nästa
tilldelning av budget. Genom att skjuta upp den första
betalningen i upp till sex månader kan du investera även
om du har en begränsad budget nu. Det ger dig friheten
att fatta rätt beslut och utveckla företaget genom att möta
tekniska utmaningar på dina egna villkor och. vid en 
tidpunkt du själv väljer, i stället för att styras  
av budgetvillkoren.

Idag

Kostnad för att köpa teknologi MEN
utan tillgänglig budget

*Andra �nansieringsvillkor �nns tillgängliga, regler och villkor gäller, Ej tillgängligt I alla länder
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Uppskjuten betalning£€

At-A-Glance

Köp nu, betala senare!
Finansiering med uppskjuten betalning
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Dra nytta av de unika fördelarna hos 
Cisco Capital

Cisco Capital kan hjälpa dig att hitta en mer 
konkurrenskraftig och flexibel förvärvsstrategi för din 
Cisco-lösning:

•  Tryggad tillgång till kapital och kreditutrymme

•  Flexibla finansieringsvillkor som ger tillgång till framtida 
budgetmedel och möjlighet att omvandla investeringen till 
en driftskostnad 

•  Förmånliga villkor och restvärden som hjälper dig att 
minska den totala ägandekostnaden över livscykeln

•  Samordning av projektkostnader och teknikfördelar 
som ger ökad avkastning på investeringarna

•  En heltäckande finansiering av affärslösningen 
Ciscos utrustning, programvara, och tjänster, samt 
tilläggsutrustning från andra leverantörer

•  Skräddarsydd finansiering som skapar bästa möjliga 
ekonomiska och praktiska förutsättningar för just din 
verksamhet.

Cisco Capital™ kan förändra

Tack vare Cisco Capital, som är ett helägt dotterbolag till 
Cisco®, kan vi erbjuda våra kunder förmånlig finansiering.

Eftersom Cisco Capital är en del av Cisco har vi inte 
upplevt samma finansiella utmaningar som just nu drabbar 
en del banker, finansinstitut och oberoende leasingföretag. 
Vi kan utnyttja starka ekonomiska resurser i moderbolaget 
och därmed erbjuda våra kunder en alternativ 
finansieringskälla. Cisco Capital är en pålitlig affärspartner 
som kan hjälpa dig att skaffa rätt Cisco-lösning med den 
mest konkurrenskraftiga och flexibla förvärvsstrategin för 
ditt företag.
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ciscocapital.com/emea

Financing Business Innovation

Kontakta en Cisco Capital- eller  
Cisco-representant

För mer information om hur finansiering från 
Cisco Capital kan hjälpa ditt företag redan i dag

www.cisco.com/go/partnerlocator
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