easylease de la 0%
Program de finanțare pentru tehnologia Cisco

Repartizați costurile tuturor soluțiilor Cisco începând cu 22,500 RON cu dobânda de la 0%
Soluție completă de finanțare pentru tehnologia dvs. Cisco, inclusiv hardware, software și servicii.

Accelerați adoptarea
tehnologiei indiferent de
bugetul dvs., atunci când
afacerea dvs. are nevoie.

Scădeți costurile totale
și reduceți presiunea pe
fluxul de numerar: fara
plată în avans. Plățile pot fi
distribuite pe durata a 12,
24 sau 36 de luni.

Aliniați tehnologia cu
planificarea afacerii:
actualizați sau deveniți
proprietar al echipamentului
la finalul termenului de
finanțare în leasing.

Aplicare simplă, rapidă și
procese de aprobare prin
echipa easylease dedicată
clienților.

Finanțare oferită de către
partenerii financiari selectați*

*Se aplică termenii și condițiile țării participante. Este necesară aprobarea creditului de către partenerul financiar.

Program de finanțare easylease de la 0%
Termeni și condiții

Cum se calculează rata lunară

Durata contractului
de leasing

- 12 luni cu 0% p.a. dobândă fixă
- 24 luni cu 0.25% p.a. dobândă fixă
- 36 luni cu 0.25% p.a. dobândă fixă

Suma minimă

22,500 RON

Suma maximă

1,125,000 RON

Cheltuieli minime pentru
echipamentul Cisco

Acestea trebuie să reprezinte 70% din prețul total de
cumpărare (inclusiv hardware, software și servicii).
Suma cheltuită pentru achiziționarea de hardware trebuie
să reprezinte 10% din suma totală cheltuită pentru
produsele Cisco.

Durata ofertei

28 iulie 2018

Termeni și condiții

Echipamentul poate fi achiziționat la finalul termenului, la
o valoare reziduală, stabilită de comun acord la începutul
contractului.
Finanțarea este condiționată de aprobarea creditului local
de către partenerul de finanțare.
Cisco își rezervă dreptul de a retrage sau modifica
această ofertă în orice moment.

Iată 2 exemple:

12 luni cu 0% p.a. dobândă
Costul total al soluției: 120,000 RON
Durata contractului de închiriere: 12 luni
Plată lunară = 120,000 RON (costul total al soluției)
12 de luni
Prin urmare, plătiți 10.000 RON pe lună

36 luni cu 0.25% p.a. dobândă
Costul total al soluției: 120,000 RON
Durata contractului de închiriere: 36 luni
Plată lunară = 120,000 RON (costul total al soluției) x 2,7857%**
Prin urmare, plătiți 3.342,87 RON pe lună

Este ușor să începeți
Contactați echipa noastră:

easylease_ro@external.cisco.com
** F
 actorul ratei de leasing este calculul ratei, așadar pentru 24 de luni trebuie sa
multiplicați cu FRL de 4,1734%

www.cisco.ro/easylease
2017 Cisco și/sau afiliații. Toate drepturile rezervate. Închirierea și produsele similare pot fi disponibile prin creditori terți independenți, calificați pentru a oferi creditul și produsele financiare similare pe plan local. Promoțiile sunt disponibile pentru
clienții comerciali calificați și fac subiectul aprobării creditului și executării documentației standard aprobate pentru această ofertă de către creditor. Nu toți clienții se pot califica pentru aceste costuri. Costurile se bazează pe rata de credit a clientului,
termenii de finanțare, tipurile de ofertă, locația, tipul echipamentului și opțiunile. Nu toate produsele Cisco sunt eligibile. Mai mult, prețul de mai sus nu conține orice taxe aplicabile, incluzând, dar nelimitându-se la TVA, GST, taxe pentru proprietatea
personală, utilizare sau taxă de vânzări (dacă nu se specifică altfel mai sus), care pot fi impuse asupra echipamentului sau tranzacției. Această ofertă nu poate fi combinată cu alte oferte. Pot fi aplicate alte restricții. Cisco își rezervă dreptul de a
modifica sau anula acest program oricând, fără notificare.
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