Odkryj nowe
możliwości finansowania
Zdobądź nową generację rozwiązań Cisco za cenę codziennej
filiżanki kawy, dzięki taniemu finansowaniu easylease

Nowa energia dla firmy
Finansowanie stworzone z myślą o
małych i średnich przedsiębiorstwach
Tanie finansowanie Cisco Capital
easylease pozwala natychmiast cieszyć
się korzyściami z wdrożenia nowych,
zaawansowanych technologii,
umożliwiając jednocześnie
rozłożenie kosztów na wiele lat.
®

Firma rozwija się dynamicznie, gdy może skutecznie konkurować
na rynku, jednak przy ciągłej presji na przepływy gotówki i
budżety nie jest łatwo sfinansować inwestycję w technologie,
które mogą popchnąć firmę do przodu. Cisco Capital zapewnia
doskonałe rozwiązanie w postaci taniego finansowania easylease,
stworzonego z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.
Nowe rozwiązanie umożliwia firmom odświeżenie wykorzystywanej
technologii bez konieczności martwienia się o budżety. Pozwoli
to firmom skupić się na tym, co naprawdę ważne, czyli na
zapewnieniu doskonałej obsługi klienta i planowaniu inwestycji
z myślą o przyszłej ekspansji.

Nowy sposób na zakup niezbędnej technologii
• Inwestuj w przyszłość firmy bez nadwyrężania bieżących
przepływów pieniężnych
• Postaw na dynamiczną transformację firmy i innowacje
• Gotówkę i linie kredytowe zachowaj na inne inwestycje
• Zarządzaj budżetami wybierając miesięczne lub
kwartalne płatności
• Sięgnij po technologię potrzebną teraz – wybierz zakup
lub wymianę po okresie leasingowym

Tanie finansowanie easylease to:

Jakie wymagania należy spełnić, aby skorzystać z programu easylease?

• Szybkie decyzje kredytowe i proste regulaminy
• Kompleksowe finansowanie rozwiązania – od sprzętu i oprogramowania po dodatkowe
usługi i wsparcie
• Możliwość odświeżenia technologii w dowolnym momencie, aby firma zawsze miała
do dyspozycji najnowsze innowacje
• Godne zaufania finansowanie ze stabilnego źródła, które zna technologię Cisco
• Prosty i jasny proces oraz dedykowany opiekun easylease

Tabela 1: Wymagania programu taniego finansowania easylease

Jak obliczyć dzienny koszt finansowania w tanim rozwiązaniu easylease?
• Całkowity koszt rozwiązania X współczynnik stawki leasingowej = miesięczny koszt
• Miesięczny koszt / liczba dni roboczych w miesiącu = koszt na dzień roboczy
• Koszt na dzień roboczy / liczba użytkowników = koszt na dzień roboczy na użytkownika

Przykład (wyłącznie dla zilustrowania obliczeń)*
Średniej wielkości firma, zamierzająca kupić rozwiązanie w zakresie Cisco Collaboration,
dla 30 użytkowników o wartości 60 000 PLN.

Wyliczenie kosztu dziennego w tanim finansowaniu easylease:
• 60 000 PLN X 4.342%= 2 605 PLN per month
• 2 605 PLN miesięcznie / 20 dni roboczych w miesiącu = 130 PLN dziennie
• 130 PLN dziennie / 30 użytkowników = 4.3 PLN dziennie na użytkownika – równowartość
codziennej filiżanki kawy

Współczynnik stawki leasingowej

4,342% dla 2 lat
3,020% dla 3 lat

Minimalny koszt zakupu

6.000 zł

Maksymalny koszt zakupu

1.100.000 zł

Wymagane minimalne rozwiązanie Cisco
(obejmujące sprzęt, oprogramowanie,
usługi oraz do 3 lat finansowania wsparcia
Cisco SMARTnet)

70%

Minimalny sprzęt Cisco

10%

Okres

Zamówienie musi zostać przetworzone
do końca dnia 31 lipca 2014 roku

Regulamin

• Zastosowanie ma regulamin usługi
• W ofercie nie są dostępne produkty
z grupy Small Business Technology
• Oferta zależna od ostatecznej decyzji
kredytowej
• Zastosowanie mają warunki kredytowe
• Cisco Capital zastrzega prawo do wycofania
lub zmiany oferty w dowolnym momencie

Chcesz wiedzieć więcej?
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o finansowaniu technologii Cisco,
skontaktuj się z lokalnym partnerem Cisco Capital
lub odwiedź naszą stronę: www.ciscocapital.com/pl

*Założenia przyjęte na potrzeby obliczeń w powyższym przykładzie: Firma zatrudnia 30 użytkowników, w miesiącu jest 20 dni roboczych.
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