
 easylease תכנית ליסינג 0% ריבית עם

לטכנולוגיית סיסקו

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

האץ הטמעת טכנולוגיה בכל תקציב 
שעומד לרשותכם כאשר העסק זקוק 

לכך.

צמצם עלויות כלליות והפחת לחצים 
על תזרים המזומנים : אין תשלום 

מראש. חלק את התשלומים ל -36 
חודשים

גמישות בתיאום הטכנולוגיה עם 
התכנון העסקי: ניתן לשדרג את 

הציוד או לקבל עליו בעלות בסיום 
תקופת הליסינג.

תהליכים פשוטים ומהירים ליישום 
ואישור דרך צוות המומחים של 

טקליס

המימון מסופק על-ידי טקליס שירותי 
מימון*

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



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

$36,000 עלות כוללת של הפתרון: 

36 תשלומים  תקופת הליסינג:  

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

                               36 תשלומים

תשלום חודשי $1,000 ללקוח

קל להתחיל
צרו קשר עם הצוות שלנו:

easylease_il@external.cisco.com

כל הזכויות שמורות לסיסקו © ו/או לכל החברות המסונפות לה. תכנית הליסינג והמוצרים הקשורים עשויים להיות זמינים דרך צדדים שלישיים עצמאיים המורשים להציע את תכנית הליסינג  ומוצרי מימון קשורים בתחום השיפוט הרלוונטי. המבצע זמין ללקוחות מסחריים. כל התנאים והמחירים 
מתבססים על בדיקת אשראי של הלקוחות. לא כל מוצרי סיסקו זמינים לתכנית הליסינג. המחירים הנקובים לעיל לא כוללם מע”מ. הגוף המממן שומר לעצמו את הזכות לאשר או לדחות את המימון על פי שיקול דעתו הבלעדית.

35888/ecoutez/EK/1017

תנאים כלליים

36 חודשיםתקופת הליסינג

$1,000מינימום לעסקה

$250,000מקסימום לעסקה

הוצאה מינימלית על ציוד של 
סיסקו

סכום העסקה צריך להיות לפחות 70% ציוד סיסקו - חומרה, תוכנה 
ושירותים. הפתרון צריך להכיל לפחות 10% חומרה

27 ליולי 2019תוקף התכנית

ניתן לרכוש את הציוד בסוף התקופה בעמלה מינימלית. על פי תנאים כלליים
התנאים המקומיים.

המימון כפוף לבדיקת אשראי וקבלת בטחנות בהתאם
ובכפוף לחתימה על הסכם ליסינג מלא

סיסקו שומרת את הזכות לבטל או לתקן תכנית זו בכל עת

easylease 0% תנאי תכנית הליסינג

www.cisco.com/go/easylease


