KLIENTENHETER

Implementer
klientløsningen
din NÅ
med en
kampanje på
betalingsløsninger
Begynn å betale

90 dager senere

*

OG velg mellom Technology Rotation eller Technology Ownership

Betal opp til

13%

mindre enn prisen
ved kontant kjøp**

TECHNOLOGY ROTATION
Oppdater teknologien regelmessig for å spare penger og
forbedre ytelsen, og redusere de totale brukskostnadene
med opp til 27 %.1
FINN UT MER OM FORDELENE VED TECHNOLOGY ROTATION

TECHNOLOGY OWNERSHIP

Kampanje på***

2.99%

KAMPANJETILBUDET AVSLUTTES DEN

29. JULI 2022

Hvis du ikke prioriterer regelmessig oppdatering av
klientenhetene dine, men heller ønsker å eie utstyret og
spre kostnadene over 36 til 48 måneder, så er vår kampanje på
2,99 % kanskje bedre egnet for å dekke behovene dine.

Ring kundekontakten din i dag!
LÆR MER OM DE FLEKSIBLE BETALINGSLØSNINGENE VÅRE

Fleksible betalingsløsninger
for å akselerere teknologiinvesteringen din
HVORFOR VELGE TECHNOLOGY ROTATION?
Betal mindre for tilgang til teknologi over en definert tidsperiode

LIVSSYKLUSADMINISTRAS
JON
Administrer og akselerer
syklusene for IT-oppdatering
Nå virksomhetens
målsetninger innen bærekraft

LAVERE KOSTNADER

FLEKSIBLE ORDNINGER

Betal for bruk og ikke eierskap I overensstemmelse med
prognostisert vekst og
Forutsigbare betalinger som er planlagte prosjekter
enkle å budsjettere
Forenkle betalinger for
pakkeløsninger

HVORFOR VELGE TECHNOLOGY OWNERSHIP?
Betal trinnvis over tid med målsetting om å eie teknologien

ENKLE ORDNINGER
Enkel finansieringsløsning som
gjør budsjetteringen enkel
Spre kostnaden ved eierskap
uten kostnad ved innkjøp

FÅ BEDRE
KONTANTSTRØM
Fjern dyre kostnader ved
innkjøp
Spar penger som kan
investeres et annet sted

KOMPLETTE LØSNINGER
Fører til rimelige
teknologianskaffelser
Maskinvare, programvare og
tjenester i en betalingsavtale

*90 dagers betalingsutsettelse for stasjonære datamaskiner, bærbare PC-er og arbeidsstasjoner.
IDC Business Value Snapshot of Dell Technologies Technology Rotation Program. oktober 2021.
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**Technology Rotation-kampanje: Kampanjen er basert på totale brukskostnader (TCU) på 87 % over en 36-måneders leieperiode for avtaler mellom 1500 $ og 500 000 $ (eller tilsvarende lokal valuta)
for alle kvalifiserte klient-produkter. Utleier eier utstyret. Kampanjetilbudene avsluttes den 29. juli 2022.
***Kampanjen på 2,99 % er gyldig for avtaler mellom 1500 $ og 500 000 $ (eller tilsvarende lokal valuta) over en 36- eller 48-måneders leieperiode for alle kvalifiserte klientprodukter. Mulighet til å kjøpe
ved slutten av leieperioden eller å finansiere med lån kan variere fra land til land. Kampanjetilbudet avsluttes den 29. juli 2022.
Leasing og finansiering tilbys kvalifiserte bedriftskunder av Dell Bank International d.a.c., gjennom Dell Financial Services (DFS) med adresse Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park,
Cherrywood, Dublin 18, Irland, og regulert av den irske sentralbanken. Den finansielle pris kan variere ift kundesegment. Tilbud kan endres uten forhåndsvarsel og forutsetter at produktene er tilgjengelige,
kredittgodkjennelse og inngåelse av dokumentasjon som er utarbeidet av og akseptabel for DFS. Dell Technologies og Dell Technologies logoen er varemerker tilhørende Dell Inc.

