Nollakoron easylease-rahoitusohjelma
Cisco-teknologiaa varten

Jaa Cisco-hankintasi maksut 36 osaan

Kattava Cisco-teknologian rahoitusratkaisu, joka sisältää laitteiston, ohjelmiston ja palvelut.

Nopeuttaa teknologian
käyttöönottoa: Budjetistasi
riippumatta, silloin kun
yrityksesi tarvitsee sitä.

Pienemmät
kokonaiskustannukset
ja kassavirtapaineiden
väheneminen: TSuurta
alkuinvestointia ei tarvita.
Jaa maksut 36 kuukaudelle.

Joustavuutta jotta voit
yhdistää teknologian
yrityssuunnittelun kanssa:
Voit uusia laitteet tai ostaa ne
itsellesi vuokrasopimuksen
päättyessä.

Yksinkertaiset, nopeat hakuja hyväksymisprosessit
asiantuntevan easyleaseasiakaspalvelun ansiosta.

Valitut rahoituskumppanit
tarjoavat rahoituksen*

*Osallistuvan maan ehdot ja rajoitukset ovat voimassa. Rahoituskumppanin luottohyväksyntä vaaditaan.

Nollakoron easylease-rahoitusohjelma
easylease-rahoitusohjelman ehdot

Kuukausimaksun laskeminen
Jaa Cisco-ratkaisun kokonaishinta 36:lla:

Vuokrasopimuksen kesto

36 kuukautta

Rahoitettava määrä
vähintään

1,000 €

Rahoitettava määrä
enintään

250,000 €

Kuukausimaksu = 36,000 € (ratkaisun kokonaishinta)

Cisco-tuotteiden osuus
vähintään

Pitää olla 70 % kokonaisostohinnasta (mukaan lukien
laitteisto, ohjelmisto ja palvelut). Laitteiston osuuden pitää
olla 10 % summasta, jonka käytät Ciscon tuotteisiin.

Maksat siitä 1,000 € kuukaudessa

Voimassaoloaika

27.7.2019

Ehdot ja rajoitukset

Laitteet saa ostaa vuokrasopimuksen päättyessä
minimaaliseen hintaan, paikalliset ehdot ja rajoitukset
ovat voimassa.

Ratkaisun kokonaishinta:

36,000 €

Vuokrasopimuksen kesto:

36 kuukautta

36 kuukautta

Aloittaminen on helppoa
Ota meihin yhteyttä:

easylease_fi@external.cisco.com

Rahoitukselle on saatava rahoituskumppanin lopullinen
luottohyväksyntä. Rahoitusta koskee rahoituskumppanin
paikallisten vuokradokumenttien toteuttaminen.
Cisco pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen tai muuttaa
sitä milloin tahansa.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco ja/tai sen tytäryhtiöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Vuokraus- ja niihin liittyviä rahoitustuotteita voivat tarjota itsenäiset rahoittajat, joilla on oikeus tarjota vuokraus- ja niihin liittyviä rahoitustuotteita kyseisellä toimivalta-alueella. Tarjous on
saatavilla hyväksytyille kaupallisille asiakkaille, ja sitä koskee luotonhyväksyntä ja niiden standardidokumenttien toteuttaminen, jotka kyseinen rahoittaja on hyväksynyt tätä tarjousta varten. Nämä hinnat eivät välttämättä ole voimassa kaikille asiakkaille.
Hinnat perustuvat asiakkaan luottoluokitukseen, rahoitusehtoihin, tarjouksen tyyppeihin, sijaintipaikkaan, laitteiden tyyppeihin ja lisämahdollisuuksiin. Tarjous ei koske kaikkia Ciscon tuotteita. Edellä mainittuihin hintoihin ei sisälly veroja, kuten ALV, GST,
myynti-, käyttö- tai omaisuusvero (ellei yllä ole ilmoitettu toisin), jotka voidaan periä laitteista tai tapahtumasta. Tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin. Tuotteisiin voi liittyä myös muita rajoituksia. Cisco pidättää oikeuden muuttaa tai peruuttaa
tämän ohjelman milloin tahansa.
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