URZĄDZENIA KLIENCKIE

Wdrażaj
rozwiązania dla
klientów TERAZ
za pomocą promocji
w zakresie rozwiązań
płatniczych
Zacznij płacić

90 dni późnie

*

ORAZ wybieraj między modelami Technology Rotation albo Technology Ownership

Zapłać o

13%
mniej niż w przypadku
płatności jednorazowej

**

TECHNOLOGY ROTATION
Regularnie odświeżaj swoją technologię, aby zaoszczędzić
pieniądze oraz poprawić wydajność, a także zmniejszyć
łączny koszt użytkowania nawet o 27%.1

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KORZYŚCIACH ZWIĄZANYCH Z OFERTĄ TECHNOLOGY ROTATION

TECHNOLOGY OWNERSHIP

Promocja z niskim
oprocentowaniem***

4.49%

OFERTY PROMOCYJNE SĄ WAŻNE DO

29 LIPCA 2022 R.

Jeśli regularne odświeżanie urządzeń klienckich nie jest Twoim
priorytetem, ale interesuje Cię posiadanie sprzętu i rozłożenie
kosztów na 36 do 48 miesięcy, to nasza promocja z niskim
oprocentowaniem wynoszącym 4,49% może być lepiej
dostosowana do Twoich potrzeb.

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem
handlowym już dziś!
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ELASTYCZNYCH ROZWIĄZANIACH PŁATNICZYCH

Elastyczne rozwiązanie płatnicze
Przyspiesz inwestycje w technologię

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFERTĘ TECHNOLOGY ROTATION?
Płać niższe opłaty za dostęp do technologii przez określony czas
ZARZĄDZANIE CYKLEM
ŻYCIA SPRZĘTU
Zarządzaj cyklami odświeżania
IT i przyspieszaj je
Realizacja celów biznesowych
w zakresie zrównoważonego
rozwoju

NIŻSZE KOSZTY

ELASTYCZNA STRUKTURA

Płać za użytkowanie, a nie za
posiadanie

Dostosowana do
prognozowanego wzrostu i
planowanych projektów

Przewidywalne, łatwe do
planowania płatności

Prostsze płatności w
przypadku pakietów rozwiązań

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OFERTĘ TECHNOLOGY OWNERSHIP?
Rozłożone w czasie płatności w celu nabycia technologii
PROSTA STRUKTURA
Prosta struktura finansowania,
która ułatwia budżetowanie
Rozłożenie kosztów
posiadania bez kosztów
wstępnych

POPRAWA PRZEPŁYWU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIA

Brak wysokich kosztów
początkowych

Technologia w zasięgu
możliwości finansowych

Zachowanie środków na
inne inwestycje

Sprzęt, oprogramowanie i usługi
w jednej umowie płatniczej

*90 dni odroczenia płatności dla komputerów stacjonarnych, notebooków, stacji roboczych.
1

Raport IDC Business Value Snapshot na temat programu Dell Technologies Technology Rotation. Październik 2021 r.

**Promocja Technology Rotation: promocja jest oparta na łącznym koszcie użytkowania (ang. Total Cost of Usage, TCU) wynoszącym 87% w przypadku 36-miesięcznej umowy leasingowej dla transakcji
na kwotę od 1,5 tys. do 500 tys. USD (lub jej równowartość w walucie lokalnej) dla wszystkich rozwiązań klienckich. Właścicielem sprzętu jest wynajmujący. Oferty promocyjne są ważne do 29 lipca 2022 r.
***Promocja z niskim oprocentowaniem 4,49% obowiązuje dla transakcji o wartości od 1,5 tys. do 500 tys. USD (lub ekwiwalentu w walucie lokalnej) na 36- lub 48-miesięczny okres leasingu wszystkich
kwalifikujących się produktów klienckich. Opcja wykupu na koniec okresu leasingu lub finansowania w formie leasingu zwrotnego lub kredytu może się różnić w zależności od kraju. Oferta promocyjna jest
ważna do 29 lipca 2022 r.
Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International d.a.c., który prowadzi działalność handlową pod nazwą Dell Financial Services (DFS), z siedzibą w
Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mogą podlegać zmianom bez uprzedniego
powiadomienia i uzależnione są od dostępności produktów, ich kwalifikowalności dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci
mogą zostać zakwalifikowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies są znakami towarowymi Dell Inc.

