Program easylease 0% financing
pro technologie Cisco

Získat optimální technologie
pro podnikání je nyní snazší…

Díky programu Cisco® easylease 0% financing nyní můžete
získat řešení Cisco velmi snadno. S 0% financováním na
technologie Cisco poskytovaným prostřednictvím vybraných
finančních partnerů můžete*:

Vhodně zvolené technologie firmám umožňují
dosáhnout větší efektivity a produktivity.
Zajistí konektivitu zaměstnanců, vedou k větší
zákaznické spokojenosti a umožňují vyšší míru
flexibility a bezpečnosti. V důsledku neustálého
tlaku na cash flow a konkurenčním nárokům na
rozpočet může být ovšem obtížné rozhodnout
se investici realizovat a najít v oblasti financování
firemních technologií to nejlepší řešení.

• Zrychlit získání a implementaci technologického řešení:
financování vám pomůže získat kompletní řešení typu end-toend zahrnující hardware, software a služby, a to dle aktuálních
potřeb, bez ohledu na váš rozpočet.
• Snížit celkové náklady a omezit tlak na cash flow: není třeba
hradit vysoké zálohy – platby lze rozložit až do 36 měsíců, díky
čemuž můžete hotovost bez obav investovat do klíčových
obchodních aktivit.

• Získáváte flexibilitu v harmonizaci technologií a obchodním
plánování: na konci financování pak můžete provést upgrade
technologie nebo dané zařízení převzít do svého vlastnictví.
Proč si zvolit easylease 0% financing?
• Kompletní řešení financování pro technologie Cisco, včetně
hardwaru, softwaru a služeb
• Jednoduchá a rychlá žádost a schválení prostřednictvím
specializovaného zákaznického týmu easylease
• Financování poskytované vybranými finančními partnery

*Na základě lokálních podmínek. Nutné schválení ze strany finančního partnera.
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Podmínky programu easylease 0% financing
Doba financování

36 měsíců

Výpočet měsíčních plateb

Minimální výše řešení

540 000 Kč

Výpočet měsíčních plateb je snadný – celkové náklady na
řešení Cisco stačí vydělit 36 měsíci.

Maximální výše řešení

6 750 000 Kč

Minimální podíl zařízení Cisco

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

Konec platnosti nabídky

Podmínky

Váš partner Cisco musí zpracovat objednávku do konce platnosti nabídky, tzn. do
31. července 2017.
Na konci období je možné si zařízení za minimální poplatek zakoupit,
dle místních podmínek.
Financování podléhá konečnému úvěrovému schválení ze strany
finančního partnera.
Za podmínek stanovených smluvní dokumentací lokálního finančního partnera.

Příklad:
Celkové náklady na řešení: 3 000 000 Kč
Doba financování:

36 měsíců

Měsíční platba = 3 000 000 Kč (celkové náklady na řešení)
36 měsíců
Výše měsíční platby tak činí 83 333 Kč

Začít je snadné
Více informací o financování technologií Cisco:
• Obraťte se na náš tým: easylease_cz@external.cisco.com
• Navštivte naše webové stránky:

V České republice k dispozici ve spolupráci s lokálním finančním partnerem.
Společnost Cisco si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoli zrušit nebo změnit.

www.cisco.com/go/easylease
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