
easylease 0% програма за финансиране  

на технологични решения от Cisco

*Прилагат се актуалните общи условия на съответната страна участваща в програмата. 
Предмет на кредитно одобрение от финансовия партньор.

Ускорено въвеждане на 
технологични решения: 
когато вашия бизнес има 
нужда, независимо от 
вашия бюджет

Ниски общи разходи и без 
натоварване на паричните 
потоци: Не е необходима 
голяма първоначална 
вноска. Плащанията са 
разпределени в рамките 
на 36 месеца.

Гъвкавост за привеждане 
на технологията в 
съответствие с бизнес 
планирането: Можете 
да надстроите или да 
придобиете собствеността 
върху оборудването в края 
на срока на лизинга.

Лесни и бързи процедури 
за кандидатстване и 
одобрение посредством 
специален екип работещ по 
програмата easylease.

Финансиране предоставено 
от избрани финансови 
партньори*

Финансиране на инвестиции от 2000 лева с 0% лихва за всички технологични решения от Cisco
Пълно финансово решение за хардуер, софтуер и услуги предоставени от Cisco.



Как да изчислите вашите месечни вноски
Изчисляването на месечните вноски е лесно. Просто вземете 
общата стойност на офертата от Cisco и я разделете на 36:

Обща стойност: 36,000 лева

Продължителност на лизинга: 36 месеца 

Месечна вноска  = 36,000 лева

36 месеца

Вие плащате 1000 лева месечно

Лесен старт
Свържете се с нашия екип:
easylease_bg@external.cisco.com
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Условия за финансиране

Срок на лизинговия 
договор 36 месеца

Минимална стойност 2,000 лева

Максимална стойност 490,000 лева

Минимална стойност на 
оборудване от Cisco

Не по-малко от 70% от общата стойност (включително 
хардуер, софтуер и услуги). Хардуера трябва да бъде 
не по-малко от 10% от стойността на оборудването от 
Cisco.

Валидност на 
предложението 28 Юли 2018

Общи условия Собствеността на оборудването се прехвърля в края 
на договора за лизинг при заплащане на остатъчната 
стойност и минимални такси.

Финансирането е предмет на кредитно одобрение 
съгласно правилата за дейността на финансовия 
партньор.

Настоящото предложение може да бъде отменяно или 
променено от Cisco по всяко време без предизвестие

Финансовата програма easylease 0% 

www.cisco.com/go/easylease

http://www.cisco.com/go/easylease

