
easylease תכנית ליסינג 0% ריבית עם
לטכנולוגיית סיסקו

*בכפוף לתנאים כלליים של המדינות המשתתפות בתכנית בכפוף לבדיקת אשראי של הגוף המממן

המימון מסופק על-ידי טקליס 
שירותי מימון*

תהליכים פשוטים ומהירים ליישום 
ואישור דרך צוות המומחים של 

טקליס

גמישות בתיאום הטכנולוגיה עם 
התכנון העסקי: ניתן לשדרג את 

הציוד או לקבל עליו בעלות בסיום 
תקופת הליסינג.

צמצם עלויות כלליות והפחת 
לחצים על תזרים המזומנים : 
3 תשלומי מקדמה. חלק את 

התשלומים ל 36- חודשים

האץ הטמעת טכנולוגיה בכל 
תקציב שעומד לרשותכם כאשר 

העסק זקוק לכך.

פריסת העלות של פתרון סיסקו ל- 36 תשלומים ב- 0% ריבית
השלם את הפתרון של טכנולוגיות סיסקו הכולל חומרה, תוכנה ושירות בפתרון מימון

במבט מהיר 
ללקוחות



36 חודשים תקופת הליסינג

3 תשלומים אחרונים מקדמה

$1,000 מינימום לעסקה

$350,000 מקסימום לעסקה

סכום העסקה צריך להיות לפחות 70% ציוד סיסקו 
- חומרה, תוכנה

ושירותים. 

הוצאה מינימלית על ציוד של
סיסקו

31 ליולי 2021 תוקף התכנית

תנאי תכנית ליסינג 
easylease 0%

www.cisco.com/go/easylease

כל הזכויות שמורות לסיסקו2020© ו / או שלוחותיה. ליסינג ומוצרים נלווים עשויים להיות זמינים באמצעות גופים מממנים 
עצמאיים של צד שלישי המוסמכים להציע את מוצרי הליסינג והמוצרים הקשורים בתחום השיפוט המקומי. התכנית  זמינה 
ללקוחות מסחריים וכפופה לאישור אשראי שיבוצע על ידי הגוף המממן הרלוונטי. לא כל הלקוחות עשויים לזכות במחירים 

אלה. המחירים מבוססים על דירוג האשראי של הלקוח, תנאי המימון, סוגי ההצעות, מיקום, סוג ציוד ואופציות. לא כל מוצרי 
סיסקו זכאים. בנוסף, התמחור המפורט לעיל אינו כולל מע"מ, או כל מס מקומי אחר העלול להיות מוטל על הציוד או העסקה. 
לא ניתן לשלב הצעה זו עם הצעות אחרות. מגבלות אחרות עשויות לחול. סיסקו שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל 

תוכנית זו בכל עת וללא הודעה מוקדמת.ח

לק את התשלומים ל 36- חודשים

במבט מהיר 
ללקוחות

איך לחשב את התשלום החודשי
 קל לחשב את התשלום החודשי שלכם 

 כל שעליכם לעשות הוא לחלק את העלות הכוללת של פתרון סיסקו ב-36  
חודשים

  עלות כוללת של הפתרון:   $36,000  

  תקופת הליסינג:     36 תשלומים

  תשלום חודשי = $36,000  )העלות הכוללת של הפתרון(

36 תשלומים    

  תשלום חודשי $1,000 ללקוח

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

