easylease 0% Financing Program
for Cisco Technology

A vállalkozásának megfelelő
technológia beszerzése most
még egyszerűbb…
A megfelelő technológia javítja a vállalkozások
hatékonyságát és termelékenységét. Elősegíti
az alkalmazottak kapcsolattartását, a nagyobb
ügyfél-elégedettséget, valamint a fokozottabb
rugalmasságot és biztonságot. A cash flow
folyamatos terhelése, valamint az egymással
versengő költségvetési igények miatt a
technológiai beruházások finanszírozása
azonban nem mindig könnyű..

A Cisco® easylease 0%-os finanszírozásával egyszerűen
beszerezheti a kívánt Cisco-megoldást. A Cisco-technológia
0%-os, válogatott finanszírozási partnereinken keresztül
elérhető finanszírozásával Ön*:

• Rugalmasan összehangolhatja a technológiai megoldásokat
az üzleti tervezéssel: A lízing futamideje végén az eszközt
becserélheti, vagy tulajdonba veheti.

• Felgyorsíthatja a technológiák bevezetését: A finanszírozás
segítségével költségvetésétől függetlenül bármikor teljes
körű megoldásokhoz juthat a hardverek, szoftverek és
szolgáltatások terén, amikor a vállalkozásának szüksége
van rá.

• Teljes körű finanszírozási megoldás Cisco-termékekhez:
hardverekhez, szolgáltatásokhoz és szolgáltatásokhoz

• Csökkentheti az általános költségeket és a cash flow
terhelését: Nincs szükség nagy összegű kezdő befizetésre.
A törlesztést akár 24 hónap alatt is teljesítheti, így
készpénzforrásait alaptevékenységére fordíthatja.

Miért válassza az easylease 0%-os finanszírozást?

• Az easylease dedikált ügyfélszolgálati csoportja egyszerű
és gyors igénylési és elbírálási folyamatot biztosít
• Válogatott finanszírozó partnereink által nyújtott finanszírozás

A részt vevő országra vonatkozó feltételek szerint. A finanszírozó partner hitelbírálata szükséges

easylease 0% Financing Program

Az easylease 0%-os finanszírozás feltételei
Lízing futamidő

24 hónap

Hogyan kalkulálja ki a havi lízingdíjakat

Minimum finanszírozott összeg

€25,000 (vagy ennek megfelelő Ft összeg)

A havi lízingdíjak kalkulációja egyszerű. Egyszerűen a
finanszírozott összeget (nettó ár – önerő) ossza el 24-gyel.

Maximum finanszírozott összeg

€250,000 (vagy ennek megfelelő Ft összeg)

Minimum Cisco részarány

A teljes beszerzési ár 70%-át el kell érnie (beleértve hardware-t, software-t
és szolgáltatást). A Hardware résznek a csomagon belül minimum 90%-nak
kell lennie

Példa:
Teljes csomagár:

€100,000

Futamidő:

24 hónap

Havi lízingdíj = €100,000 (teljes csomagár) × 0.9
24 (hónap)

Ajánlat érvényessége

A Cisco értékesítési partnerének a megrendelést 2017. július 31. előtt
el kell indítania

Finanszírozási feltételek

Önerő: 10% + áfa; zárt végű pénzügyi lízing; EUR-, vagy HUF-alapú

Egyszerű elkezdeni

A finanszírozáshoz szükséges a lízing partner jóváhagyása

További információért:

A szerződés a lízing partner dokumentációja alapján jön létre

• Lépjen kapcsolatba a Cisco értékesítési partnerrel, vagy
Cisco képviselővel

A konstrukció helyi lízingpartnerrel való együttműködésben érhető el
Magyarországon.
A Cisco fenntartja magának a jogot, hogy ezt az ajánlatot bármikor visszavonja.

Ez alapján a havi lízingdíj €3,750

• Látogassa meg az alábbi weboldalt:

cisco.com/web/HU/easylease/customers.html
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