
Nu er det blevet lettere at 
få den rette teknologi til din 
virksomhed…
Den rigtige teknologi gør forretningerne mere 
effektive og produktive. Den binder medarbejderne 
sammen, gør kunderne gladere og giver større 
fleksibilitet og sikkerhed. Men når der fortsat er 
pres på pengestrømmen og konkurrencens krav 
til budgetter, kan det være vanskeligt at finansiere 
investeringer i teknologi til din virksomhed.

Cisco® easylease-finansiering til 0 % gør det enkelt 
at få din Cisco-løsning. Takket være muligheden for 
finansiering af Cisco-teknologi til 0 % gennem udvalgte 
finansieringspartnere kan du*: 

• Accelerere teknologitilpasningen: Finansiering hjælper
dig med at få en total end-to-end løsning for hardware,
software og tjenester, uanset dit budget, og når forretningen
kræver det.

• Reducere de samlede udgifter og mindske trykket på
pengestrømmen: Det er ikke nødvendigt med en stor kontant
betaling. Fordel betalingen over 36 måneder, og få frihed til at
investere dine kontante midler i prioriterede kerneaktiviteter.

• Fleksibilitet, så din teknologi harmonerer med din
forretningsplanlægning: Du kan opgradere eller
overtage udstyret, når leasingperioden udløber.

Hvorfor vælge easylease-finansiering til 0 %?

• Komplet finansieringsløsning til din Cisco-teknologi,
herunder hardware, software og tjenester

• Enkel, hurtig ansøgnings- og godkendelsesprocedure
via et dedikeret easylease-kundeteam

• Finansiering gennem udvalgte finansieringspartnere

easylease-finansieringsprogram til 0 %
for Cisco-teknologi

*Deltagerlandets vilkår og betingelser er gældende. Finanspartners kreditgodkendelse er påkrævet



Sådan beregner du din månedlige betaling
Det er nemt at beregne din månedlige betaling. Du tager 
simpelthen den samlede pris for din Cisco-løsning og 
dividerer den med 36 måneder.

Her følger et eksempel:

Samlet pris for løsning: DKK 1.500.000

Leasingaftalens varighed: 36 måneder 

Månedlig betaling = DKK 1.500.000 (samlet pris for løsning)

36 måneder

Derfor skal du betale DKK 41.667 pr. måned

Det er nemt at komme i gang
Hvis du ønsker flere oplysninger om finansiering af dine 
Cisco-teknologibehov:

• Kontakt din lokale Cisco-partner eller Cisco-repræsentant

• Besøg vores websted:
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Vilkår og betingelser for easylease-finansiering til 0 %

Leasingaftalens varighed 36 måneder

Mindste beløb for løsning DKK 7.500

Højeste beløb for løsning DKK 1.900.000

Mindstebeløb brugt på Cisco-udstyr Dette beløb skal udgøre 70 % af den samlede købspris (inklusiv hardware, 
software og tjenester). Hardware skal udgøre 10 % af det beløb, du bruger til
Cisco-produkter

Udløbsdato for tilbud Din Cisco-partner skal behandle din ordre inden lukketid den 31. juli 2016

Vilkår og betingelser Udstyret kan købes mod et mindre gebyr, når tiden er udløbet; lokale vilkår og 
betingelser gælder

Finansiering er betinget af finansieringspartners endelige kreditgodkendelse

Betinget af finansieringspartners udfærdigelse af lokale leasingdokumenter

Gives i forbindelse med lokal finansieringspartner

Cisco forbeholder sig retten til når som helst at tilbagetrække eller ændre 
dette tilbud

easylease-finansieringsprogram til 0 % 

www.cisco.com/go/easylease


