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easylease 0%
é o financiamento que retira esses desafios e 
permite o acesso imediato à mais recente
tecnologia Cisco a partir de 1000 €

0% para todas as soluções
Cisco a partir de 1000€

Como adquire os equipamentos
essenciais de TI sem grandes despesas
antecipadas ou elevadas taxas de juros?

Para ser competitivo no mercado
necessita da melhor tecnologia.

Com o CFO a controlar o orçamento de TI em 41% 
das organizações, é mais importante do que nunca 
ter uma estratégia integrada de tecnologia e 
finanças.

de empresas consideram opções de financiamento 
antes de solicitar uma cotação.
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Evite grandes 
despesas 

antecipadas e 
elevadas taxas

de juros

Inove mais rápido e 
acelere os projetos 

de TI

Liberte fundos 
para outras 
prioridades

Escolha um negócio sem juros e distribua os custos ao longo 
de três anos, com pagamentos mensais previsíveis.
Independentemente da sua escolha sobre qual a solução 
Cisco, com easylease tem o melhor financiamento:

Assim, a sua empresa continua
a avançar e permanece ágil

Financiamento
easylease a
a partir de 1000€

se quer atualizar a sua rede, o seu centro de dados,
atualizar a segurança ou melhorar a produtividade com
novas ferramentas de colaboração.

Ao avaliar as opções de financiamento,
as organizações dizem que o fator mais
importante é:

easylease oferece todos esses benefícios e muito mais.

Reduzindo o custo 
total de propriedade 

ou TCO

Flexibilidade para 
gerir o orçamento

Acelerar a adopção 
de tecnologia

Construa a sua própria
solução

Dos entrevistados disseram que o 
acesso mais fácil a fundos 
externos lhes permite adquirir 
tecnologia com uma visão mais 
estratégica e de longo prazo.

Tudo num contrato fácil de gerir, permitindo 
adicionar mais soluções à medida que a sua 
empresa cresce.

Manter ou devolver?
Depois de três anos, tem a opção de
devolver o equipamento sem nenhum custo.
Ou simplesmente pagar 1% do valor total do 
contrato para assumir a propriedade total
dos equipamentos.

www.cisco.com/go/easylease/pt
Saiba mais

*Produtos financeiros fornecidos por entidades independentes. Termos e condições serão aplicáveis.

Valor mensal fixo

Custo total da
sua solução meses

36 000€ meses

36

36

41%

75%

32% 16% 15%

70%

Este será o valor a
pagar por mês

1000€
Valor a pagar por mês


