At a glance
For customers

easylease-finansieringsprogram til 0%
for Cisco-teknologi

Spred betalingerne på indkøb af alle Cisco løsninger fra kr. 7.500,00
En total end-to-end løsning for hardware, software og tjenester.

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

Enkel, hurtig
Reducér de samlede
Fleksibilitet, så din
ansøgnings- og
udgifter og forbedr
teknologi harmonerer med
likviditeten: Det er ikke din forretningsplanlægning: godkendelsesprocedure
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Du kan opgradere eller
kundeteam.
stor udbetaling. Fordel
overtage udstyret, når
betalingen over 36 måneder. leasingperioden udløber.
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© 2020
© 2020
CiscoCisco
and/or
and/or
its affiliates.
its affiliates.
All rights
All rights
reserved.
reserved.

Finansiering
gennem udvalgte
finansieringspartnere*

At a glance
For customers

easyleasefinansieringsprogram til 0%
Vilkår og betingelser
Leasingaftalens varighed

36 måneder

Mindste beløb for løsning

kr. 7.500,00

Højeste beløb for løsning

kr. 2.400.000,00

Andel af Cisco udstyr i
leasingaftalen

Dette skal udgøre mindst 70% af aftalens
værdi (Cisco andel kan indeholde
hardware, software, og/eller service)

Udløbsdato for tilbud

31. juli 2021

Vilkår og betingelser

Udstyret kan købes mod et mindre
gebyr, når aftalen udløber; lokale vilkår
og betingelser gælder.
Finansiering er betinget af
finansieringspartnerens endelige
kreditgodkendelse. Betinget af
finansieringspartnerens udfærdigelse
af lokale leasingdokumenter.
Cisco forbeholder sig retten til når
som helst at tilbagetrække eller
ændre dette tilbud.

Sådan beregner du din månedlige betaling
Du tager simpelthen den samlede pris for din Cisco-løsning og dividerer den
med 36 måneder:

Samlet pris for løsning:

kr. 360.000,00

Leasingaftalens varighed:

36 måneder

Månedlig betaling = kr. 360.000,00 (samlet pris for løsning)
36 måneder
Derfor skal du betale kr. 10.000,00 pr. måned

www.cisco.com/go/easylease
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