
0 %-finansiering 
fra Cisco Capital 
EasyLease 

Få den rette teknologi til din virksomhed  
med 0 %-finansiering fra Cisco Capital EasyLease

Hos Cisco Capital forstår vi betyd-
ningen af budgetter. Begrænsninger 
kan betyde, at der ikke altid er råd 
til at investere i teknologi, når du har 
allermest brug for det. Vores 0 % 
EasyLease-tilbud er et overskueligt 
finansieringsprogram, der gør 
Cisco-teknologi overkommelig og 
tilgængelig, så din virksomhed hurtigt 
opnår større fleksibilitet uden at måtte 
vente, til budgettet slår til.  

Cisco Capital EasyLease – 
finansiering, der letter presset på dit 
budget og frigør likviditet.

Cisco Capital EasyLease kan hjælpe dig med at: 
Bevare likviditeten
Du behøver ikke at sætte din likviditet over styr ved at betale 
kontant for din Cisco-løsning. Ved at finansiere løsningen gennem 
EasyLease letter vi trykket på dit budget med regelmæssige og 
forudsigelige betalinger, så du kan bruge de tilgængelige midler til 
andre formål og koncentrere dig om at drive virksomheden.  
 

Vær fleksibel og hold teknologien opdateret
Med EasyLease kan din teknologi holde trit med virksomhedens 
udvikling. Du kan i hele aftaleperioden have indbygget fleksibilitet 
til at opdatere din Cisco-løsning – hardware, software og 
supporttjenester. 
 

Få en ny indfaldsvinkel til teknologi
EasyLease hjælper dig med at få en mere strategisk indfaldsvinkel 
til din teknologiske investering. I stedet for at måtte udvikle og 
opgradere hen ad vejen kan du opstille en teknologisk køreplan,  
der passer til virksomhedens vækstplaner.



Muligheder med EasyLease:  
 

Oversigt over programmet
EasyLease:Network
Cisco-løsninger skaber et hurtigt, pålideligt og yderst sikkert 
netværk, der er et nødvendigt fundament i et moderne virk- 
som heds miljø. Finansiering med EasyLease:Network 
hjælper med at sikre, at installationen af et Cisco-netværk ikke 
hæmmes af budgetbegrænsninger. EasyLease:Network er en 
finansieringsløsning, der tilbyder en enkel og forudsigelig betaling 
hver måned.

EasyLease:Voice

Cisco Unified Communications sikrer, at du har den nemme, 
fleksible og økonomisk attraktive kommunikationsløsning, som din 
virksomhed har brug for. Uanset om dit budget er stramt eller ej, er 
EasyLease:Voice en effektiv finansieringsmulighed, hvor du opnår 
fordelen ved 0 % rente i 36 måneder, så du letter presset på dit 
budget og skaber likviditet.

EasyLease: 
Network     

36 måneder

DKK 10.000

DKK 1.000.000

70%

10%

  1 Cisco-switch

Ordrer skal være behandlet før lukketid 
den 31. juli 2009 

 
 

Udstyret kan købes ved udløbet 
af finansieringsperioden mod et 
gebyr på 1% af den oprindelige 

finansieringssum. 

Vilkår og betingelser finder 
anvendelse. 

Findes ikke i alle lande. 

Underlagt normale kreditvilkår.

EasyLease: 
Voice

4 Cisco-
telefonhåndsæt

Maks. varighed af 
leasingaftale med 0 % rente

Min. værdi af handel 
 

Maks. værdi af handel 
 

Minimumkrav til   
Cisco-løsning   
(inklusive hardware,  
software, tjenester)

Minimum af 
hardwarekomponenter  
fra Cisco 
 
Minimumkrav til   
Cisco-hardware 
 
 
Varighed 

 

Vilkår og betingelser

Programpunkter:



Jeg har altid brugt min bank i forbindelse med 
finansiering. Hvad er fordelene ved finansiering 
gennem en teknologileverandør? 

Der er flere væsentlige fordele ved finansiering gennem en 
teknologileverandør som f.eks. Cisco Capital. I modsætning til 
finansiering gennem en bank eliminerer Cisco Capital den stadigt 
større byrde ved bordskaffelse af gammelt udstyr og den dertil 
hørende påvirkning af miljøet. 

Når du benytter en mere formaliseret fremgangsmåde ved 
anskaffelse af teknologi, kan du i sidste ende reducere de løbende 
omkostninger, forbedre produktiviteten og maksimere dine aktiver.

Hvad er forskellen mellem leasing og en 
afbetalingskontrakt? 
De økonomiske og juridiske krav til leasing, et lån eller en afbetal-
ings kontrakt varierer fra land til land. Det er vigtigt, at du forstår 
disse forskelle, så tal med din lokale Cisco Capital Leasing Account 
Manager, som vil rådgive dig om, hvilken finansieringsaftale der 
passer bedst for dig. 

Hvorfor Cisco Capital og EasyLease? 
Cisco Capital er specialister i at levere nyskabende finansierings-
løsninger til Ciscos teknologiske løsninger. EasyLease er udviklet 
med henblik på små og mellemstore virksomheders behov, 
så dit køb fra Cisco bliver mere overkommeligt med en enkel 
finansieringsproces. 

Hvordan adskiller EasyLease sig fra andre  
0 %-finansieringstilbud? 
Langt størstedelen af andre 0 %-tilbud på markedet benytter 
restværdien til at beregne de anslåede 0 %. Dette betyder 
grundlæggende, at deres tilbud kun gælder for hardware (og 
generelt bestemte typer af hardware) over en meget kortere 
leasingperiode. Cisco Capitals 0 % dækker hele løsningen, inklusive 
produkter fra tredjepart op til 30 % af din teknologiske løsning. 

Hvem skal jeg kontakte for at arrangere en aftale? 
Din første kontaktperson er din Cisco-partner og/eller Cisco 
Account Manager. De kontakter Cisco Capital for at identificere en 
finansieringsløsning, der passer til dine behov. Hvis du ikke har en 
Cisco-partner eller Cisco Account Manager, skal du kontakte din 
lokale Cisco Capital Leasing Account Manager.  
 
Hvor lang tid tager det at opstille min aftale?
Når vi har modtaget din udfyldte EasyLease-ansøgningsformular,  
starter vi hurtigt kontrolprocessen. Ansøgninger på under DKK 
1.000.000 får svar inden for 24 timer, mens der kræves mellem 72 og 
96 timer til kreditgodkendelse for transaktioner på større beløb.  
 
Hvad er det mindste og største beløb, der kan 
finansieres?
Vores 0 % EasyLease-finansiering går fra et minimum på DKK 
10.000 til et maksimum på DKK 1.000.000 pr. kunde. Du kan også 
kombinere vores to tilbud ved både at benytte EasyLease:Network 
og EasyLease:Voice til en samlet lease med en værdi på op til 
DKK 2.000.000. Vi tilbyder muligvis andre finansieringsløsninger, 
hvis dit behov overskrider maksimumgrænserne for EasyLease-
programmet. 
 
Hvor meget af løsningen skal være fra Cisco for at 
berettige til EasyLease 0 %?
Hardware, software eller tjenester fra Cisco skal udgøre mindst 70 
% af den samlede teknologiske løsning med mindst 10 % Cisco-
hardware (med en Cisco-produktkode). For tjenestekomponenter 
understøtter vi et års Cisco SMARTnet-tjenester.  
 
Er der en bestemt grænse for varigheden af en  
0 %-finansiering?
Ja, den maksimale leaseperiode er 36 måneder. Kortere perioder er  
også tilgængelige. 

Hvordan betaler jeg? 
Betaling foregår normalt ved direkte debitering, men i nogle tilfælde 
kan vi arrangere betaling efter faktura mod et lille ekstragebyr. 
I nogle lande kan der være en grænse for fakturaens størrelse. 
Kontakt din Cisco Capital Leasing Account Manager for at få 
yderligere oplysninger.  
 

Hvor ofte er der betalingstermin?
Betalinger forfalder normalt enten på måneds- eller kvartals-
basis. Når Cisco Capital har modtaget dit signerede godkend-
elsescertifikat, der er en juridisk bekræftelse på, at du har modtaget 
den komplette Cisco-ordre, starter betalingerne.  
 

Ændres rentesatsen?
Så længe der ikke er nogen ændringer i leasen, påvirkes din 
EasyLease-kontrakt ikke af udsving i rentekurserne.  
 

Vil jeg eje det udstyr, der finansieres gennem min  
EasyLease-aftale?
Med EasyLease er der fleksible muligheder ved ophøret af 
leasen, f.eks. at du køber løsningen for 1% af den oprindelige 
finansieringssum. Vilkår og betingelser finder anvendelse. Din 
lokale Cisco Capital Leasing Account Manager kan hjælpe dig med 
EasyLease-processen.  
 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil tilføje eller ændre  
udstyr?
Dit første kontaktpunkt er din Cisco-partner og/eller Account 
Manager. Denne person kan rådgive dig om alle de tilgængelige 
valgmuligheder for udstyr og arbejde sammen med Cisco Capital 
om at foretage de nødvendige ændringer i leasingdokumentationen.

*Vilkår og betingelser finder 

Ofte stillede spørgsmål*



Om Cisco Capital EasyLease 
EasyLease er et fleksibelt finansieringsprogram, der udbydes af 
Cisco Capital til små og mellemstore virksomheder. Med enkle 
vilkår og konkurrencedygtige priser hjælper EasyLease berettigede 
virksomheder med at få fordel af Ciscos teknologiske løsninger, så 
presset på budgettet lettes, og din likviditet øges.

Sådan får du yderligere oplysninger 
Du kan få yderligere oplysninger om at finansiere dine teknologiske 
behov gennem Cisco Capital ved at kontakte din Cisco-partner eller 
Account Manager eller ved at besøge vores websted: 
 www.cisco.com/go/capital_europe
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Mere Cisco-ekspertise.
Mere konkurrencedygtig
finansiering.


