Programa de financiamento easylease 0%
para tecnologia Cisco

Taxa de juro 0% para soluções Cisco a partir de €1.000

Solução de financiamento completa para a sua tecnologia Cisco, incluindo hardware, software e serviços.

Antecipar a implementação
de tecnologias, sempre que
o seu negócio necessite
independentemente do seu
budget!

Reduzir os custos gerais
e diminuir a pressão
colocada no cash-flow: Não
é necessário efectuar um
pagamento inicial avultado.
Divida os pagamentos em
36 meses.

Flexibilidade para alinhar
a tecnologia com o
planeamento do negócio:
No final do contrato, poderá
renovar o equipamento ou
adquirir o mesmo.

Processos de pedido
e aprovação fáceis e
rápidos, por uma equipa
de apoio dedicada a
clientes easylease.

Financiamento fornecido
por parceiros financeiros
selecionados*

*Sujeito aos termos e condições aplicáveis do país participante. É necessária a aprovação de
crédito por parte do parceiro financeiro.

Programa de financiamento easylease 0%
Termos e condições

Como calcular o seu pagamento mensal
Basta obter o custo total da sua solução Cisco e dividi-lo
por 36 meses:

Duração do contrato

36 meses

Montante mínimo da
solução

€1.000

Montante máximo da
solução

€250.000

Investimento mínimo em
equipamento Cisco

Deve corresponder a 70% do total do investimento
(incluindo hardware, software e serviços). O hardware
deve corresponder a 10% do montante investido em
produtos Cisco.

Prazo do programa

27 de julho de 2019

Com o easylease, é fácil começar

Termos e condições

O equipamento pode ser comprado no final do prazo
mediante o pagamento de um valor minimo e sujeito aos
termos e condições locais aplicáveis.

Contacta a nossa equipa:

Custo total da solução:

€36,000

Duração do contrato:

36 meses

Pagamento mensal = €36,000 (custo total da solução)
36 meses
Assim, paga €1,000 por mês

easylease_pt@external.cisco.com

O financiamento está sujeito à aprovação final de crédito
do parceiro financeiro, bem como da assinatura do
processo contractual por parte do cliente.
A Cisco reserva-se o direito de retirar ou alterar o
presente programa, em qualquer altura.

www.cisco.com/go/easylease
2017 Cisco e/ou as suas afiliadas. Reservados todos os direitos. Os produtos de Locação Financeira ou relacionados podem ser disponibilizados por uma entidade financeira independente, com as autorizações adequadas para disponibilizar a
Locação Financeira e os produtos financeiros relacionados na sua jurisdição aplicável. Promoções disponíveis para clientes comerciais qualificados, sujeitas a aprovação de crédito e assinatura da documentação padrão aprovada para este programa
pelo credor aplicável. Nem todos os clientes são elegíveis para estas taxas. As taxas são baseadas na classificação de crédito dos clientes, nas condições de financiamento, tipos de programa, localização, tipo de equipamento e opções. Nem todos
os produtos Cisco são elegíveis. Adicionalmente, sistema de preços acima descrito não inclui qualquer imposto aplicável, incluindo, designadamente, IVA, imposto sobre bens e serviços, impostos sobre vendas, impostos sobre uso ou bens (exceto
se indicado em contrário acima) que possa ser cobrado sobre o equipamento ou a transação. O presente programa não poderá ser combinada com outros programas. Poderão ser aplicadas outras restrições. A Cisco reserva-se o direito de alterar
ou cancelar o presente programa, em qualquer altura, sem aviso prévio.
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