Finansowanie easylease 0%
dla technologii Cisco

Łączne koszty wszystkich rozwiązań Cisco od 15 000 PLN bez odsetek 0%
Kompletne rozwiązanie finansowe dla Twojej technologii Cisco włączając urządzenia, oprogramowanie i usług.

Przyspiesz proces wdrażania
technologii kiedy wymaga
tego Twój biznes zamiast tylko
zwiększać budżet

Niższe łączne koszty projektu
i ograniczenie presji na
swój cash flow: Nie jest
wymagana opłata wstępna.
Płatność rozłożona na 36
miesięcy.

Elastyczność dopasowania
technologii do planów
biznesowych: Po zakończeniu
okresu leasingu możliwość
wykupienia używanego
rozwiązania lub jego
rozbudowa.

Prosty wniosek szybka
zgoda na finansowanie dzięki
zaangażowaniu specjalnego
zespół obsługi klienta
easylease.

Finansowanie zapewnione
przez wybranych partnerów*

*Obowiązują warunki i postanowienia specyficzne dla określonego kraju. Wymagane
potwierdzenie zdolności kredytowej przez partnera finansowego.

Finansowanie easylease 0%
Regulamin leasingu

Jak obliczyć miesięczną ratę leasingową

Czas trwania leasingu

36 miesięcy

Minimalna wartość oferty

15 000 PLN

Maksymalna wartość oferty 1 100 000 PLN

Wystarczy podzielić łączny koszt rozwiązania
Cisco na 36 miesięcy:
Łączny koszt rozwiązania:

36 000 PLN

Czas trwania leasingu:

36 miesięcy

Suma opłat = 36 000 PLN (łączny koszt rozwiązania)
Minimalna wysokość
wydatków na
urządzenia Cisco

70% łącznej ceny zakupu (łącznie dla urządzeń,
oprogramowania i usług). Urządzenia muszą stanowić
10% wydatków na produkty Cisco.

Data ważności oferty

27 lipca 2019 r

Regulamin

Wykup przedmiotu leasingu za wartość minimalną
(zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów Leasingowych).

36 miesięcy
Rata miesięczna 1 000 PLN miesięcznie

Otrzymanie leasingu jest bardzo proste
Skontaktuj się z naszym zespołem:

easylease_pl@external.cisco.com

Podpisanie umowy wymaga przedstawienia odpowiedniej
dokumentacji finansowej partnerowi finansującemu i jego
pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Firma Cisco zastrzega sobie prawo do wycofania lub
zmodyfikowania niniejszej oferty w dowolnym momencie.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco i/lub podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta leasingu może być dostępna u niezależnych, zewnętrznych leasingodawców uprawnionych do oferowania leasingu i powiązanych z nim produktów finansowych w
danym regionie. Promocja dostępna dla kwalifikujących się klientów komercyjnych. Jej dostępność zależy od pozytywnego wyniku badania zdolności kredytowej oraz złożenia przez leasingobiorcę standardowego zestawu dokumentów wymaganego
w ramach tej oferty. Prezentowana wysokość oprocentowania nie jest dostępna dla wszystkich klientów. Zależy ona od oceny zdolności kredytowej klienta, warunków finansowania, typu oferty, lokalizacji, rodzaju wyposażenia i elementów
opcjonalnych. Promocją nie są objęte wszystkie produkty Cisco. Dodatkowo przedstawione oprocentowanie nie dotyczy wszelkich podatków, w tym między innymi podatku VAT, GST, od sprzedaży, od eksploatacji i od majątku (o ile nie zostało to
inaczej stwierdzone powyżej), którymi może zostać obciążone urządzenie lub transakcja. Promocja nie łączy się z innymi. Mogą mieć zastosowanie inne ograniczenia. Cisco zastrzega prawo do wprowadzania zmian w tej promocji w dowolnym
momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
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