
Oikean teknologian löytäminen 
yrityksellesi on helppoa…
Oikean teknologian käyttö tekee yrityksistä 
tehokkaampia ja tuottavampia. Se yhdistää 
työntekijät, saa asiakkaat tyytyväisemmiksi 
ja mahdollistaa suuremman joustavuuden ja 
varmuuden. Kassavirtaan kohdistuva jatkuva 
paine ja budjettivaatimukset voivat kuitenkin 
tehdä yrityksesi teknologiainvestointien 
rahoittamisesta vaikeaa.

Ciscon® easylease-rahoitus tekee Cisco-ratkaisun 
hankkimisesta helppoa. Kun valitset Cisco-teknologian 
nollakoron rahoituksen valittujen rahoituskumppanien 
kautta, voit*: 

• Nopeuttaa	teknologian	käyttöönottoa:	Rahoituksen avulla
voit hankkia kattavan laitteisto-, ohjelmisto- ja palveluratkaisun
budjetistasi riippumatta, silloin kun yrityksesi tarvitsee sitä.

• Pienemmät	kokonaiskustannukset	ja	kassavirtapaineiden
väheneminen:	TSuurta alkuinvestointia ei tarvita. Jaa
maksut 36 kuukaudelle, jolloin voit sijoittaa käteisvarat
tärkeisiin yritystoimintoihin.

• Joustavuutta	jotta	voit	yhdistää	teknologian
yrityssuunnittelun	kanssa:	Voit uusia laitteet tai
ostaa ne itsellesi vuokrasopimuksen päättyessä.

Miksi	kannattaa	valita	edullinen	nollakoron	
easylease-rahoitus?
• Kattava Cisco-teknologian rahoitusratkaisu, joka sisältää

laitteiston, ohjelmiston ja palvelut

• Yksinkertaiset, nopeat haku- ja hyväksymisprosessit
asiantuntevan easylease-asiakaspalvelun ansiosta

• Valitut rahoituskumppanit tarjoavat rahoituksen

Nollakoron easylease-rahoitusohjelma 
Cisco-teknologiaa varten

*Osallistuvan maan ehdot ja rajoitukset ovat voimassa. Rahoituskumppanin luottohyväksyntä vaaditaan.



Kuukausimaksun	laskeminen
Kuukausimaksun laskeminen on helppoa. Jaa Cisco-ratkaisun 
kokonaishinta 36:lla.

Esimerkki:

Ratkaisun kokonaishinta: 100,000	€ 
Vuokrasopimuksen kesto: 36	kuukautta 

Kuukausimaksu	=	100,000	€ (ratkaisun kokonaishinta)

36	kuukautta 

Maksat siitä 1	777.78	€	kuukaudessa

Aloittaminen	on	helppoa
Jos haluat lisätietoja teknologiatarpeidesi rahoittamisesta 
Ciscon avulla:

• ota yhteys paikalliseen Cisco-kumppaniin tai
Ciscon edustajaan

• vieraile sivustollamme:
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easylease-rahoitusohjelman	ehdot

Vuokrasopimuksen kesto 36 kuukautta

Rahoitettava määrä vähintään 1,000 €

Rahoitettava määrä enintään 250,000 €

Cisco-tuotteiden osuus vähintään Pitää olla 70 % kokonaisostohinnasta (mukaan lukien laitteisto, ohjelmisto ja 
palvelut). Laitteiston osuuden pitää olla 10 % summasta, jonka käytät
Ciscon tuotteisiin

Voimassaoloaika Cisco-kumppanin on käsiteltävä tilaus viimeistään 31.7.2017

Ehdot ja rajoitukset Laitteet saa ostaa vuokrasopimuksen päättyessä minimaaliseen hintaan, paikalliset 
ehdot ja rajoitukset ovat voimassa

Rahoitukselle on saatava rahoituskumppanin lopullinen luottohyväksyntä

Rahoitusta koskee rahoituskumppanin paikallisten vuokradokumenttien 
toteuttaminen

Saatavilla yhdessä paikallisten rahoituskumppanien kanssa

Cisco pidättää oikeuden peruuttaa tarjouksen tai muuttaa sitä milloin tahansa

nollakoron easylease-rahoitusohjelma 

www.cisco.com/go/easylease


