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Finanszírozási megoldás halasztott fizetéssel

Vigye most, fizessen később!
Finanszírozási megoldás hathónapos halasztott
fizetéssel a Cisco Capital-től
Napjaink kihívásokkal teli üzleti környezetében a pénzáramlás
kezelése a legtöbb szervezet esetében kritikus fontossággal
bír. Ugyanakkor az is fontos, hogy a szervezet versenyképes
maradjon, és ehhez naprakésznek kell lenni a technológia
terén. Mit szólna hozzá, ha lehetősége lenne a vállalat számára
a versenyképesség megőrzéséhez szükséges technológia
megszerzésére, miközben megmaradnának a készpénzeszközei
is? Hogyan használhatja fel a jövőbeni költségvetéseket, ha
jelenleg hiány van a költségvetésükben?
A Cisco Capital™ erre is kínál megoldást: rugalmas Halasztott
fizetési programunk azt jelenti, hogy nem kell várniuk
a következő finanszírozási ciklusukra. A kezdő befizetés akár
hat hónappal való elhalasztása segíthet a szervezet kiadási
megszorításainak kiküszöbölésében. Ez azt jelenti, hogy Ön
szabadon hozhatja meg a megfelelő döntéseket és támogathatja
az üzleti tevékenységet a technológiai kihívásoknak való
megfelelésben, az Önök saját feltételei és ütemezése – nem pedig
a költségvetésük által diktált lehetőségek - szerint.

Technológiai vásárlás költsége DE nincs
már rendelkezésre álló forrás a költségvetésben
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*Egyéb finanszírozási feltételek is elérhetők a használati feltételektől függően. Nem minden országban elérhető.
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A Cisco Capital változást hoz az üzleti
tevékenységükbe
A Cisco Capital, a Cisco® kizárólagos tulajdonában lévő
leányvállalat továbbra is segítséget nyújt abban, hogy a
kölcsönzés a Cisco legtöbb ügyfele számára elérhető és
megfizethető legyen..
Mivel rögzített finanszírozási forrásról van szó, minket nem
érintenek a finanszírozási képességgel kapcsolatos problémák,
amelyekkel jelenleg számos banknak, pénzintézetnek és független
lízingcégnek kell szembe néznie. Anyavállalatunk, a Cisco erős
pénzügyi forrásai révén képesek vagyunk az ügyfeleink számára
alternatív tőkeforrást biztosítani. Megbízható üzleti partnerként
a Cisco Capital segíthet Önöknek a megfelelő Cisco megoldás
megszerzésben, az Önök vállalata számára kínált legrugalmasabb
beszerzési stratégiával.

Használja ki a Cisco Capital által kínált
egyedülálló finanszírozási
lehetőségek előnyeit
A Cisco Capital segítségével rugalmasabb beszerzési stratégiát
határozhat meg a Cisco megoldásokhoz az alábbiak révén:
• Készpénz- és hitelforrások megőrzése, amely révén alternatív
hitelforráshoz juthat hozzá

További információk
Még ma lépjen kapcsolatba Cisco Capital vagy
Cisco partner képviselőjével, hogy megtudja,
hogyan változtathatja meg a Cisco Capital által
kínált finanszírozás az Ön vállalata életét.
www.cisco.com/go/partnerlocator

• Rugalmas finanszírozási struktúrák és feltételek, amelyek
lehetővé teszik jövőbeni költségvetések felhasználását, a
tőkekiadások üzemeltetési kiadásokra történő átváltásával
• Rögzített finanszírozási árak és maradványértékek amelyek
segítenek a tulajdonlási összköltség csökkentésében
• A projektköltségek összehangolása a technológiai
előnyökkel, ezáltal jobb megtérülést biztosítva
• Teljes körű üzleti megoldások finanszírozása (Cisco
berendezések, szoftverek, szolgáltatások, partneri szolgáltatások
és harmadik gyártó kiegészítő készülékei)
• Testre szabott finanszírozás az Ön egyedi üzleti körülményeinek
leginkább megfelelő gazdasági és hasznos élettartamra
vonatkozó forgatókönyvek kialakításához.

ciscocapital.com/emea
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