
TECHNOLOGY ROTATION

Firma Dell Technologies gwarantuje redukcję danych na 
wszystkich naszych platformach pamięci masowej z linii 
PowerStore i PowerMax. Systemy otwarte teraz w stosunku 
4:1 (nie jest wymagana ocena wstępna).1

4:1Oferta dostępna w przypadku 
kwalifikujących się urządzeń pamięci 
masowej, w tym oprogramowania i 
usług powiązanych o wartości od 
1500 do 500 000 USD.**

Skorzystaj z 
naszej najbardziej 
konkurencyjnej 
oferty

** Przeczytaj ważne szczegóły na drugiej stronie   1 Przeczytaj informacje o redukcję danych na drugiej stronie

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym już dziś!

Najnowsze zabezpieczenia
Model Technology Rotation umożliwia odświeżenie 
sprzętu za pomocą najnowszej technologii i zapewnia 
bezpieczne pozbycie się zasobów i danych po 
zakończeniu okresu użytkowania.

WAŻNA DO 4 SIERPNIA 2023 R

Oszczędzaj i korzystaj z zalet naszej najnowszej technologii

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ELASTYCZNYCH 
ROZWIĄZANIACH PŁATNICZYCH

Oszczędności, 
Bezpieczeństwo i 
Zrównoważony rozwój 
dzięki modelowi 
Technology Rotation

https://www.dell.com/pl-pl/dt/payment-solutions/leasing.htm#tab0=0


** Rozwiązanie płatnicze za model Technology Rotation: dla urządzeń sieciowych i pamięci masowej w okresie 36 miesięcy leasingu w przypadku transakcji o wartości od 1500 do 500 000 USD lub 
ekwiwalentu w walucie lokalnej. Właścicielem sprzętu jest wynajmujący.

Oferty, w tym te dostępne na stronie Dell.com, mogą się różnić. Połączenie z innymi zniżkami może spowodować ograniczenie dostępności.
1 Gwarancja zmniejszenia ilości danych w pamięci masowej: wymaga podpisu klienta i zakupu pakietu ProSupport Plus lub ProSupport with Mission Critical. Korzyść 4:1 dotyczy tylko systemów otwartych 
PowerStore i PowerMax 2500/8500. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/legal-pricing/future-proof-dr-guarantee-tc.pdf
2 Globalne dane Dell Financial Services, kwiecień 2022 r.

Leasing i finansowanie udzielane są zaaprobowanym klientom handlowym przez ell 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.

Prosty sposób na przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju

Z A R Z Ą D Z A N I E  C Y K L E M  Ż Y C I A

Odnowienie i ponowne 
wprowadzenie na rynek

Nawet 95% elementów sprzętu zyskuje 
drugie życie — po wymazaniu danych 
zostają odnowione, a następnie 
odsprzedane.2

Odpowiedzialny 
Recykling

Pozostały sprzęt jest poddawany 
recyklingowi zgodnie z 
międzynarodowymi, regionalnymi, 
krajowymi oraz lokalnymi przepisami i 
konwencjami.2

Wdrażanie rozwiązania do zarządzania cyklem 
życiowym produktu, takiego jak Technology 
Rotation, może pomóc w osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju. 

Wybierając rozwiązanie Technology Rotation 
firmy Dell Technologies, przyczyniasz się do 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym 
poprzez następujące procesy:

• Przeglądanie sfinansowanych zasobów i 
zarządzanie nimi  

• Dostęp do danych kontaktowych
• Przeglądanie faktur i statusów płatności
• Zarządzanie opcjami zakończenia leasingu

Portal online zapewnia całodobowy dostęp 
do wszystkiego, czego potrzebujesz do 
zarządzania kontem Dell Financial Services.

myDFS — Łatwe zarządzanie zasobami 24/7

TWÓJ PORTAL ONLINE

myDFS.com
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