תכנית  0%ריבית עם easylease
לטכנולוגיית Cisco

עכשיו קל יותר למצוא את הטכנולוגיה
המתאימה לעסק שלכם...
הטכנולוגיה המתאימה הופכת את העסק ליעיל
ופרודוקטיבי יותר .היא עוזרת לחבר בין עובדים ולרצות
לקוחות ,ומקדמת גמישות ואבטחה .אולם עקב הלחץ
המתמיד על תזרים המזומנים והתחרות על תקציבים,
מימון השקעות בטכנולוגיה עבור העסק עשוי להיות
משימה קשה.

 0%ריבית במסגרת  Cisco® easyleaseהופך את רכישת הפתרון של
 Ciscoלפשוטה .עם  0%מימון לטכנולוגיית  ,Ciscoדרך טקליס שירותי
מימון ,תוכלו*:
•להאיץ הטמעת טכנולוגיה :המימון עוזר לכם לרכוש פתרון קצה-לקצה
מלא המקיף חומרה ,תוכנה ושירותים ,בכל תקציב שעומד לרשותכם,
כאשר העסק זקוק לכך.
•לצמצם עלויות כלליות ולהפחית לחצים על תזרים המזומנים :אין צורך
בתשלום גדול מראש .חלקו את התשלומים ל 36-חודשים ,כדי לאפשר
לכם להשקיע כספים בפעילויות הליבה של העסק.

•גמישות בתיאום הטכנולוגיה עם התכנון העסקי :ניתן לשדרג את הציוד
או לקבל עליו בעלות בסיום תקופת הליסינג.
למה לבחור ב 0%-ריבית עם ?easylease
•פתרון מימון מקיף עבורכם לטכנולוגיית  ,Ciscoהכולל חומרה ,תוכנה
ושירותים
•תהליכים פשוטים ומהירים ליישום ואישור דרך צוות המומחים של
טקליס
•המימון מסופק על-ידי טרליס שירותי מימון

*תנאי הארץ המשתתפת חלים .דרוש אישור אשראי מצד שותף המימון.

תכנית  0%מימון עם easylease

תנאי  0%ריבית עם easylease
משך הסכם הליסינג

 36חודשים

חישוב התשלום החודשי שלכם

גודל פתרון מינימלי

€1,000

קל לחשב את התשלום החודשי שלכם .כל שעליכם לעשות הוא לחלק את
העלות הכוללת של פתרון  Ciscoב 36-חודשים.

גודל פתרון מקסימלי

€250,000

הוצאה מינימלית על ציוד של Cisco

סכום זה צריך להיות שווה ל 70%-ממחיר הרכישה הכולל (בכלל זה חומרה ,תוכנה ושירותים) .על
החומרה להוות  10%מסכום ההוצאה מוצרי Cisco

תאריך סיום ההצעה

על שותף  Ciscoשלכם להעביר את ההזמנה לפני סגירת יום העסקים ב 31-ביולי2017

תנאים כלליים

ניתן לרכוש את הציוד בסוף התקופה בעמלה מינימלית .על פי התנאים המקומיים.
המימון כפוף לאישור אשראי סופי מצד שותף המימון.
כפוף להמצאת הסכם ליסינג חתום על-ידי שותף המימון
זמין מול שותף מימון מקומי  -חברת טקליס שירותי מימון

לדוגמה:
עלות פתרון כוללת €100,000 :תקופת
הליסינג 36 :חודשים
תשלום חודשי = )€100,000עלות פתרון כוללת(
 36חודשים
לפיכך ,תשלם  €2,777.78לחודש

קל להתחיל
למידע נוסף על מימון צורכי הטכנולוגיה שלכם עם :Cisco
•צרו קשר עם שותף  Ciscoאו נציג  Ciscoהמקומי שלכם
•בקרו באתר האינטרנט שלנו:

 Ciscoשומרת את הזכות לבטל או לתקן תכנית זו בכל עת

www.cisco-financing.com/emea
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