Program easylease 0% financing
pre technológie Cisco

Rozloženie obstarávacích nákladov na akékoľvek Cisco riešenie od 15.000 EUR s nulovým navýšením
Kompletné riešenie financovania pre technológie Cisco vrátane hardvéru, softvéru a služieb.

Udržanie špičkovej
technologickej úrovne
bez ohľadu na rozpočtové
obmedzenia.

Znížiť celkové náklady a
obmedziť tlak na cash flow:
netreba hradiť vysoké zálohy
– platby je možné rozložiť až
do 36 mesiacov.

Získavate flexibilitu v
harmonizácii technológií s
obchodným plánovaním: Na
konci financovania potom
môžete vykonať upgrade
technológie alebo dané
zariadenie prevziať do
svojho vlastníctva.

Jednoduchá a rýchla žiadosť
a schválenia prostredníctvom
špecializovaného
zákazníckeho tímu easylease.

Financovanie poskytované
vybranými finančnými
partnermi*

*Na základe lokálnych podmienok. Nutné schválenie zo strany finančného partnera.

Program easylease 0% financing
Podmienky programu

Výpočet mesačných platieb

Dĺžka financovania

36 mesiacov

Minimálna cena riešenia

15 000 €

Maximálna cena riešenia

250 000 €

Minimálny podiel na
zariadenia Cisco

Musí predstavovať 70% celkovej kúpnej ceny (vrátane
hardvéru, softvéru a služieb). Podiel hardvér musí
predstavovať aspoň 10% kúpnej ceny produktov Cisco.

Koniec lehoty platnosti
ponuky

27. júla 2018

Podmienky programu

Celkové náklady na riešenie Cisco stačí vydeliť 36 mesiacmi:
Celkové náklady na riešenie: 36 000 €
Dĺžka financovania:

36 mesiacov

Mesačná platba = 36 000 € (celkové náklady na riešenie)
36 mesiacov
Výška mesačnej platby tak predstavuje 1 000 €

Začať je jednoduché
Kontaktujte náš team:

Na konci obdobia je možné si zariadenia za minimálny
poplatok kúpiť, podľa miestnych podmienok.

easylease_sk@external.cisco.com

Poskytnutie financovania je predmetom schválenia
lokálneho finančného partnera a riadi sa jeho
obchodnými podmienkami.
Spoločnosť Cisco si vyhradzuje právo túto ponuku
kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť.

www.cisco.com/go/easylease
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