
Cisco®-ratkaisujen avulla 
pystytte kehittämään yritystänne 
eteenpäin ja auttamaan sitä 
menestymään. Kaiken lisäksi 
joustavat ratkaisumme antavat 
mahdollisuuden tehdä päätöksen 
ratkaisujen omistusvaihtoehdoista 
vasta myöhemmin.

Avullamme voitte karsia 
kustannuksia, kasvattaa 
liikevaihtoa, yksinkertaistaa
infrastruktruuria tai parantaa 
IT-turvallisuutta.
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Teknologia menestykseenne jo tänään

Ciscon® Commercial Payment Options 
maksuvaihtoehdoilla –erityisesti keskisuurille 
yrityksille tarkoitetun ohjelman kautta - voitte 
hankkia Ciscon IT-ratkaisuja ja niihin liittyviä 
kolmannen osapuolen laitteistoja. 

Maksut ovat helposti ennakoitavissa ja 
kustannukset edullisia, joten voitte suunnitella 
yrityksenne tulevaisuutta pitkälle eteenpäin ja 
vapauttaa kassavirtaa muihin liiketoimintanne 
tarpeisiin. 

Voitte rakentaa tehokkaan IT-ympäristön saman 
tien tai päivittää sitä, pitää sen yrityksellänne tai 
palauttaa sen tarpeidenne mukaan myöhemmin.

Lisäetuja joustavilla erinkaarivaihtoehdoilla 

Commercial Payment Options maksuvaihtoehdot 
-ohjelmamme tarjoaa seuraavat edut:

•  Alenna omistamisen kokonaiskustannuksia: 
Leasingmaksuissa huomioidaan laitteiston arvioitu 
arvo leasingjakson lopuksi, mikä tunnetaan 
”jäännösarvona”. Jäännösarvon huomioiminen 
alentaa suoria kuluja ja kuukausimaksuja.

•  Hallinnoi budjettiasi: Ennakoitavat ja 
budjetoitavat maksut auttavat parantamaan 
likviditeettiä ja säilyttämään luottolimiitit.

•  Cisco-teknologian kokonaisratkaisujen 
rahoitus: Kokonaisratkaisuihin voi kuulua myös 
kolmannen osapuolen laitteistoja, ohjelmistoja 
ja palveluita.

Lyhyesti

Commercial Payment Options



Commercial Payment Options

Vaihtoehtosi leasingjakson päättyessä. . . Commercial Payment Options maksuvaihtoehdot -ohjelman edellytykset

Rahoituksen tarjoavat kolmannet osapuolet. Tarjouksiin voi liittyä paikallisia ehtoja.

Rahoitettava tuote Tuote on ostettavissa leasingjakson päätteeksi 
käypään markkina-arvoon (FMV)

Leasingjakson kesto 36, 48 tai 60 kuukautta

Rahoitettava määrä 
vähintään 250.000 €

Rahoitettava määrä 
enintään 2.000.000 €

Laitteistojen 
vähimmäishankintaosuus

70 % osuus Ciscon tai Ciscon yhteistyöyrityksiltä ja 
strategisilta kumppaneilta hankittuja laitteistoja

Hyväksytyt tuotteet kaikki Ciscon tuotteet

Lisätietoja

•  Käy sivullamme osoitteessa: www.cisco.com/go/emeafinance
•  Ota yhteys tiimiimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: 

commercial_payment_options_fi@external.cisco.com

Ciscon Commercial Payment Options maksuvaihtoehdot -ohjelmaan osallistuminen edellyttää muun muassa luottohyväksyntää ja laitteistojen hyväksyntää sekä kaikkien Cisco Capitalin määrittämien ja edellyttämien rahoitusehtojen täyttämistä, johon kuuluu mm. kummankin osapuolen hyväksymän yksityiskohtainen 
sopimusasiakirjan täyttäminen. Rahoitustuotteet, soveltuvat lainaajat ja tässä viitattujen ohjelmien saatavuus vaihtelevat maittain. Cisco Capital tarjoaa leasing- ja/tai rahoituspalvelujaan vain tietyissä maissa. Itsenäiset rahoitusmyyjät voivat tarjota leasing- ja/tai rahoituspalveluja sellaisilla alueilla, joilla Cisco Capital ei 
tarjoa soveltuvia leasing- ja/tai rahoitustuotteita, mutta vain jos nämä palvelut ovat saatavissa näillä alueilla. Tuotteisiin voi liittyä myös muita rajoituksia. Cisco Capital pidättää oikeuden muuttaa tai poistaa edellä mainitut tarjoukset milloin tahansa. © 2016 Cisco ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Jos haluat nähdä Ciscon tavaramerkkien luettelon, siirry seuraavaan osoitteeseen: www.cisco.com/go/trademarks. Tässä mainitut kolmannen osapuolen tavaramerkit ovat 
vastaavien omistajiensa omaisuutta. Kumppani-sanan käyttö ei tarkoita Ciscon ja jonkin muun välillä olevan todellista kumppanuussuhdetta. (1110R)
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Päivitä
Pidätte meiltä vuokraamistanne ratkaisuista, mutta tarpeenne 
ovat muuttuneet.

Päivitysvaihtoehdon avulla voitte arvioida uudelleen tekniset tarpeenne leasingjakson 
päätteeksi. Sen jälkeen voitte hankkia uudet laitteistot ja päivittää laitteistonne uusimpiin, 
yleensä vieläpä samalla kuukausimaksulla.

Palauta
Palauttamalla ratkaisunne voitte säästää jopa 10 % 
alkuperäisistä kuluista.

Mikäli yrityksenne ei enää tarvitse leasingsopimuksella hankkimianne laitteistoja, yrityksenne 
säilyttää laitteistot tuotepalautusten odotusjakson ajan, minkä jälkeen tuotteet voi palauttaa 
palautusohjeitamme noudattaen. Hävitämme vanhentuneet laitteistot ympäristöystävällisesti.

Ylläpidä
Leasingsopimuksella hankkimanne, tulevaisuuden tarpeisiin 
mukautuva teknologia, täyttää edelleen yrityksenne tarpeet.

Se on erinomainen asia yrityksenne kannalta. Voitte edelleen pitää hankkimanne ratkaisut, 
ettekä joudu maksamaan siitä yhtään enempää kuin jos olisitte ostaneet sen suoraan sen 
nykyarvolla (NPV), mikäli Teillä on ollut 36 kuukauden pituinen leasingsopimus.

Tietoja Cisco Capitalista
Voimme auttaa yritystänne hankkimaan teknologian, jota tarvitsette yrityksenne tavoitteiden 
saavuttamiseen ja kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Kilpailukykyisten ja innovatiivisten toimintatapojemme 
ansiosta voitte vähentää pääomamenojanne (CapEx), nopeuttaa yrityksenne kasvua ja optimoida 
investointinne ja sen tuoton (ROI). Samalla pääsette hyötymään teknologian elinkaarta ylläpitävästä 
tukijärjestelmästämme. Tarjoamme organisaatioille mahdollisuuden tehdä joustavia investointeja 
Ciscon laitteistoihin, ohjelmistoihin ja palveluihin sekä täydentäviin kolmannen osapuolen laitteistoihin 
maksamalla niistä ennakoitavan maksuaikataulun mukaisesti. Kun rahoitatte investointinne Cisco 
Capitalin kautta, vältytte rahoituksen järjestämiseltä ulkopuolisilta tahoilta. Olemme täysin Ciscon 
omistama tytäryhtiö, jonka rahoitusasiantuntijat tarjoavat palveluitaan yli 100 maassa.


