Program easylease 0% financing
pre technológie Cisco

Zvýšte si výnosy o obchody, kedy pomôžete zákazníkom získať Cisco riešenie a získajte benefit 1% provízie*
Vieme, že financie predstavujú kľúčový faktor, ktorý má priamy dopad na schopnosť zákazníka správne investovať v správnom časovom horizonte. S
lokálnym finančným partnerom vo vašej krajine vám preto umožníme ponúknuť program easylease 0% financing. Zahrnutím programu easylease 0%
financing do svojich zákazníckych ponúk môžete:

svoju ponuku odlíšiť
od konkurencie

zvýšiť veľkosť
obchodnej transakcie

zachovať výšku zľavy
aj svojej marže

so svojimi zákazníkmi
vybudovať hlbšie
dlhodobé vzťahy

uzavrieť viac
obchodov rýchlejšie

1% provízia*

Vám poskytneme všetky informácie k zefektívneniu predaja:
–Š
 pecializovaný tím easylease: vám pomôže
porozumieť procesu financovania a poradí, ako
easylease začleniť do vašej ponuky.

–O
 bchodné a marketingové oddelenie: vám pomôže
predať a uzavrieť easylease 0% financovanie s vašimi
zákazníkmi.

*Pre všetky obchodné transakcie financované prostredníctvom
programu easylease 0% financing.

Program easylease 0% Financing
Podmienky programu

Výpočet mesačných splátok zákazníka

Dĺžka financovania

36 mesiacov

Minimálna cena riešenia

15 000 €

Maximálna cena riešenia

250 000 €

Minimálny podiel
zariadenia Cisco

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

Koniec lehoty platnosti
ponuky

27. júla 2018

Provízia pre Partnerov

1% provízia (z čistej financovanej sumy). Ponuka podlieha
zľavovým podmienkam. Žiadosť o províziu nájdete na adrese
www.cisco.com/go/ppe. Vyberte kartu “Eligible Programs”.
Vyhľadajte program “EMEA EASYLEASE PARTNER INCENTIVE
PROGRAM” a zaregistrujte sa.

Podmienky

Na konci leasingového obdobia si zákazník môže vybavenie za
minimálny poplatok kúpiť, podľa miestnych podmienok.
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.

Celkové náklady na zákaznícke riešenie stačí vydeliť 36 mesiacmi.
Celkové náklady na riešenie:

36 000 €

Dĺžka leasingu:

36 mesiacov

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

Výpočet vašej provízie
Celkové náklady na riešenie x 0.01
36 000 € x 0.01
Provize teda je 360 €

Začať je jednoduché
Kontaktujte náš team:

capital_partner_sk@external.cisco.com

www.cisco.com/go/partner/emea
2017@ Spoločnosť Cisco a/alebo jej pridružené subjekty. Všetky práva vyhradené. Leasing a príbuzné produkty môžu byť poskytované prostredníctvom nezávislých externých veriteľov oprávnených ponúkať leasing a súvisiace finančné produkty
na území príslušnej jurisdikcie. Obchodná ponuka je určená oprávneným komerčným zákazníkom a podlieha úverovému schváleniu a vyhotoveniu štandardnej dokumentácie schválenej pre danú ponuku príslušným veriteľom. Nárok na uvedené
sadzby neprislúchajú všetkým zákazníkom. Sadzby vychádzajú z úverového ratingu zákazníka, podmienok financovania, typov ponuky, lokality, typu zariadenia a príslušných možností. Ponuku nie je možné uplatniť pri všetkých produktoch spoločnosti
Cisco. Vyššie uvedené ceny nezohľadňujú žiadne platné dane, najmä, nie však výhradne DPH, daň z tovaru a služieb, predajnú daň, daň z použitia ani daň z osobného majetku, ktoré sa môžu na príslušné zariadenie alebo na príslušnú transakciu
vzťahovať (ak nie je vyššie uvedené inak). Danú ponuku nie je možné kombinovať s inými ponukami. Okrem toho môžu byť uplatnené ďalšie obmedzenia. Spoločnosť Cisco si vyhradzuje právo tento program kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, a to bez
predchádzajúceho upozornenia.
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