easylease-finansieringsprogram til 0%
for Cisco-teknologi

Spred betalingerne på indkøb af alle Cisco løsninger fra DKK 7.500
En total end-to-end løsning for hardware, software og tjenester.

Accelerér
teknologitilpasningen: uanset
budget, og når forretningen
kræver det.

Reducér de samlede udgifter
og forbedre likviditeten:
Det er ikke nødvendigt med
en stor udbetaling. Fordel
betalingen over 36 måneder.

Fleksibilitet, så din teknologi
harmonerer med din
forretningsplanlægning: Du
kan opgradere eller overtage
udstyret, når leasingperioden
udløber.

Enkel, hurtig ansøgnings- og
godkendelsesprocedure
via et dedikeret easyleasekundeteam.

Finansiering
gennem udvalgte
finansieringspartnere*

*Deltagerlandets vilkår og betingelser er gældende. Finanspartners kreditgodkendelse er påkrævet.

easylease-finansieringsprogram til 0%
Vilkår og betingelser

Sådan beregner du din månedlige betaling

Leasingaftalens varighed

36 måneder

Mindste beløb for løsning

DKK 7.500

Højeste beløb for løsning

DKK 1.900.000

Mindstebeløb brugt
på Cisco-udstyr

Dette beløb skal udgøre 70% af den samlede købspris
(inklusiv hardware, software og tjenester). Hardware skal
udgøre 10% af det beløb, du bruger til Cisco-produkter.

Udløbsdato for tilbud

27. juli 2019

Vilkår og betingelser

Udstyret kan købes mod et mindre gebyr, når tiden er
udløbet; lokale vilkår og betingelser gælder.

Du tager simpelthen den samlede pris for din Cisco-løsning og
dividerer den med 36 måneder:
Samlet pris for løsning:

DKK 360.000

Leasingaftalens varighed:

36 måneder

Månedlig betaling = DKK 360.000 (samlet pris for løsning)
36 måneder
Derfor skal du betale DKK 10.000 pr. måned

Det er nemt at komme i gang
Kontakt easylease teamet:

easylease_dk@external.cisco.com

Finansiering er betinget af finansieringspartnerens
endelige kreditgodkendelse. Betinget af
finansieringspartners udfærdigelse af lokale
leasingdokumenter.
Cisco forbeholder sig retten til når som helst at
tilbagetrække eller ændre dette tilbud.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco og/eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Leasing og relaterede produkter kan leveres gennem uafhængige tredjepartslångivere, der er godkendt til at tilbyde leasing og andre produkter i den jurisdiktion,
der er relevant for dig. Dette tilbud gives til kvalificerede forretningskunder og er betinget af kreditgodkendelse og udfærdigelse af standarddokumenter godkendt med henblik på dette tilbud af den relevante långiver. Ikke alle kunder er nødvendigvis
kvalificerede til disse rentesatser. Rentesatserne er baseret på kundens kreditvurdering, finansieringsvilkår, tilbudstyper, geografisk placering, udstyrstype og valg af muligheder. Det er ikke muligt at vælge alle Cisco-produkter. De priser, som angives
ovenfor, er desuden ekskl. skatter og afgifter, herunder - men ikke begrænset til - moms, skat på varer og tjenesteydelser (GST), salg, brug eller personlig ejendomsskat (medmindre andet står angivet ovenfor), som evt. pålægges udstyret eller
transaktionen. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud. Andre begrænsninger kan være gældende. Cisco Capital forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller annullere dette program.

©

35888/ecoutez/EK/0817

