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תקציר

כל מה שהעסק שלך צריך  -בין אם מדובר
בצמצום עלויות ,הגדלת ההכנסות ,פישוט
התשתיות או שיפור אבטחת ה - IT-הפק
תועלת מהפתרונות של  ®Ciscoשיכולים

הטכנולוגיה שאתה צריך כדי להצליח  -בהישג ידך עוד אפשרויות מחזור חיים גמישות עם יתרונות נוספים
היום
תכנית אפשרויות התשלום לעסקים של ® Ciscoשתוכננה
במיוחד לארגונים בגודל בינוני יכולה לעזור לך לרכוש פתרונות
 ITשל  Ciscoיחד עם ציוד מצד שלישי.

להניע את העסק שלך להצלחה עוד היום ,עם

תשלומים חודשיים ידועים מראש ושיעורי ריבית אטרקטיביים
מאפשרים לך לתכנן נכון ולהשאיר מזומן בצד לצרכים עסקיים
אחרים.

לאפשרויות הבעלות על הטכנולוגיה שלך.

באפשרותך לבנות סביבת  ITרבת עוצמה כעת ,שאותה ניתן
לרענן ,לשמור או להחזיר כפי שתרצה מאוחר יותר.

פתרונות גמישים לקבלת ההחלטות בנוגע

©  Cisco 2016ו/או חברות הבת שלה .כל הזכויות שמורות.

תכנית אפשרויות התשלום לעסקים שלנו משמעה שאתה יכול:

•

להפחית את עלות הבעלות הכוללת  -תשלומי הליסינג
שלך מביאים בחשבון את הערך המשוער של הציוד בסיום
הליסינג הידוע בשם י ערך שיורי’ .הדבר מוביל עלויות
ידועות מראש ולתשלומים חודשיים נמוכים יותר.

•

נהל את התקציב  -תשלומים ידועים מראש וניתנים לניהול
מסייעים לשפר את הנזילות שלך ולשמור על קווי האשראי
פנויים.

•

מימון פתרון כולל בהתבסס על הטכנולוגיה של Cisco-
פתרון זה יכול לכלול חומרה ,תוכנה ושירותים של יצרן מצד
שלישי.

מימון Flexible
Finance
גמישים
פתרונות
for Cisco Technology

להלן מדריך מהיר המפרט על אפשרויות תום הליסינג...
רענון
אתה אוהב את הפתרונות שרכשת מאיתנו בליסינג אך הצרכים שלך השתנו.
הרענון מאפשר לך להעריך מחדש את דרישות הטכנולוגיה בסיום תקופת הליסינג .לאחר מכן תקבל
אפשרות לשדרג לציוד החדיש ביותר ,לרוב באותה עלות חודשית.
שימור
הטכנולוגיה המתקדמת שרכשת מאיתנו בליסינג עדיין עומדת בצרכי העסק שלך.
זה בסדר .שמור על הפתרון  -ואל תשלם יותר ממה שהיית משלם אם היית קונה במזומן (ערך
הנוכחי הנקי ( .)NPVערך נוכחי נקי יחושב בהתאם לתקופה ולשיעור ההנחה
החזרה
החזר את הפתרון וחסוך עד  10%מהעלויות המקוריות.
אם אינך צריך יותר את הציוד שרכשת מאיתנו בליסינג ,פשוט החזר אלינו את המוצר .אנו
נפטרים מציוד מיושן בצורה ידידותית לסביבה.
אודות סיסקו קפיטל
אנו יכולים לעזור לך לרכוש את הטכנולוגיה הדרושה לך כדי להשיג את היעדים ולהישאר תחרותי.
באמצעות הפתרונות התחרותיים והחדשנות שלנו ,אנו יכולים לסייע לך להפחית את ההוצאות ההוניות
 ,CapExלהאיץ את הצמיחה שלך ולמקסם את ההשקעה ואת ההחזר על ההשקעה  ,ROIובו בזמן
לתת לך מסגרת מחזור חיים טכנולוגית .אנו מציעים לארגונים גמישות השקעה עבור החומרה,
התוכנה והשירותים של  Ciscoוכן ציוד מיצרן של צד שלישי משלים  -עם לוח זמני תשלום ידוע
מראש .מימון ההשקעות שלך באמצעות סיסקו קפיטל יאפשר לך להימנע מאי הנוחות של השגת מימון
ממקורות מימון אחרים .אנו חברת בת בבעלות מלאה של  ,Ciscoעם צוות של מומחי מימון הזמינים
ביותר מ 100-מדינות.

עבור טכנולוגיית Cisco

דרישות התכנית
מוצרי המימון מסופקים על-ידי צד-שלישי.
השירות יסופק בהתאם לתנאי השירות.
המוצר המימוני

כולל אפשרות רכישה בסיום הליסינג בערך שוק הוגן FMV

תקופת הליסינג

 48 ,36או  60חודשים

גודל פתרון מינימלי

$250,000

גודל פתרון מקסימלי

$2,000,000

חומרה מינימלית
דרושה

 70%ציוד סיסקו  -כולל חומרה מחברות בקבוצה והשותפים
האסטרטגיים של Cisco

כשירות המוצר

כל הפתרונות של Cisco

למידע נוסף
בקר באתר האינטרנט שלנוwww.ciscocapital.com/emea :
צור קשר עם הצוות שלנו בכתובת הדוא”לcommercial_payment_options_il@external.cisco.com :

התכנית אפשרויות תשלום מסחריות של  Ciscoנשארת בין יתר הדברים ,כפופה לאישור אשראי וציוד ולשביעות הרצון לגבי כל תנאי המימון שייקבעו ויידרשו מסיסקו קפיטל ,לרבות הוצאה לפועל של תיעוד סופי ומקובל הדדית .מימון המוצרים ,המלווים המקובלים והזמינות של כל התכניות שתוארו ישתנו בהתאם למדינה .סיסקו קפיטל מציעה חכירה ו/או מימון במספר מוגבל של מדינות .בהתאם לזמינות ,חכירה ו/או מימון יוצעו לך על ידי מלווה מימון עצמאי
בתחומי השיפוט שבהם סיסקו קפיטל אינה מציעה מוצרים בהחכרה ו/או מימון מקובלים .ייתכנו הגבלות נוספות .סיסקו קפיטל שומרת את הזכות לשנות או לבטל את הנ”ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת Cisco 2016 © .ו/או חברות הבת שלה .כל הזכויות שמורות Cisco .והסמל של  Ciscoהם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של  Ciscoו/או חברות הבת שלה בארה”ב ובמדינות אחרות .כדי לצפות ברשימה של הסימנים המסחריים של
 ,Ciscoעבור לכתובת אתר זו .www.cisco.com/go/trademarks :סימנים מסחריים של צד שלישי הם הקניין של הבעלים שלהם .השימוש במילה שותף אינה חלה על קשרי שותפות בין  Ciscoוחברה אחרת כלשהי )1110R( .מוצרי המימון מסופקים על-ידי צד-שלישי .השירות יסופק בהתאם לתנאי השירות.
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