
Program easylease 0% financing 

pro technologie Cisco

*Na základě lokálních podmínek. Nutné schválení ze strany finančního partnera.

Udržíte si špičkovou 
technologickou úroveň 
bez ohledu na rozpočtová 
omezení.

Snížíte celkové náklady a 
omezíte nároky na cash flow. 
Nemusíte hradit vysoké 
zálohy - platby si můžete 
rozložit až na 36 měsíců.

Získáte flexibilitu při 
harmonizaci technologií 
s obchodním plánem. Na 
konci financování pak můžete 
provést upgrade technologie 
nebo dané zařízení převzít do 
svého vlastnictví. 

Jednoduché vyřízení žádosti 
a rychlé schválení vám 
zprostředkuje specializovaný 
zákaznický tým easylease.

Financování poskytují vybraní 
finanční partneři.*

Náklady na všechna Cisco řešení nad 500.000 Kč si rozložte na splátky s nulovým navýšením
Kompletní řešení pro financování technologií Cisco, včetně hardwaru, softwaru a služeb.



Výpočet měsíčních plateb
Celkové náklady na řešení Cisco stačí vydělit 36 měsíci:

Celkové náklady na řešení: 1 000 000 Kč

Doba financování: 36 měsíců 

Měsíční platba  = 1 000 000 Kč  (celkové náklady na řešení)

 36 měsíců

Výše měsíční platby tak činí  27 777,78 Kč

Začít je snadné
Kontaktujte náš tým:
easylease_cz@external.cisco.com

© 2017 Společnost Cisco a/nebo její přidružené subjekty. Všechna práva vyhrazena. Leasing a příbuzné produkty mohou být poskytovány prostřednictvím nezávislých externích finančních partnerů oprávněných nabízet leasing a související finanční 
produkty na území příslušné jurisdikce. Obchodní nabídka je určena oprávněným komerčním zákazníkům a podléhá úvěrovému schválení a vyhotovení standardní dokumentace schválené pro danou nabídku příslušnou finančí institucí. Nárok na 
uvedené sazby a příslušné řešení nepřísluší všem zákazníkům. Sazby vycházejí z úvěrového ratingu zákazníka, podmínek financování, typů nabídky, lokality, typu zařízení a příslušných možností. Nabídku nelze uplatnit u všech produktů společnosti 
Cisco. Výše uvedené ceny nezohledňují žádné platné daně, zejména, nikoli však výhradně DPH, daň ze zboží a služeb, prodejní daň, daň z použití ani daň z osobního majetku, které se mohou na příslušné zařízení nebo na příslušnou transakci 
vztahovat (není-li výše uvedeno jinak). Danou nabídku nelze kombinovat s jinými nabídkami. Mimoto mohou být uplatněna další omezení. Společnost Cisco si vyhrazuje právo tento program kdykoli změnit nebo zrušit, a to bez předchozího upozornění.
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Podmínky programu

Doba financování 36 měsíců

Minimální výše řešení 500 000 Kč

Maximální výše řešení 6 750 000 Kč

Minimální podíl  
zařízení Cisco

70 % celkové kupní ceny (včetně hardwaru, softwaru a 
služeb). Podíl hardwaru musí představovat alespoň 10 % 
kupní ceny produktů Cisco.

Konec platnosti nabídky 27. července 2018

Podmínky Na konci období je možné si zařízení zakoupit za  
minimální poplatek, a to dle místních podmínek.

Financování podléhá schválení lokálního finančního 
partnera a řídí se jeho obchodními podmínkami.

Společnost Cisco si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli 
zrušit nebo změnit.
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