
Leasing i �nansowanie 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 
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Więcej informacji na temat naszych rozwiązań w 
zakresie płatności można znaleźć na stronie

Dell.com/technologyrotation

Dell Technologies wywiera pozytywny wpływ na całe 
społeczeństwo. Nasz plan i cele na rok 2030 i kolejne 
lata wyznaczają sposób realizacji tego zobowiązania. 

Więcej informacji znajduje się na stronie, 
Dell.com/ESG

Zalety strategii Dell Technology Rotation wykraczają poza 
cele zrównoważonego rozwoju i mogą pomóc organizacji 
w pokonaniu wyzwań operacyjnych i realizacji strategii IT.

Odnowienie
sprzętu na koniec 

okresu użytkowania

Ponowne wprowadzenie 
na rynek

sprzętu po usunięciu 
danych

Recykling
sprzętu w sposób 

bezpieczny i przyjazny 
dla środowiska

Wybierając strategię Dell Technology Rotation do 
zarządzania infrastrukturą IT, przyczyniasz się do rozwoju 

gospodarki cyrkulacyjnej, ponieważ dbamy o:

Strategia Dell Technology Rotation umożliwia ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla i poprawę efektywności energetycznej 

poprzez wycofanie nieefektywnych rozwiązań oraz 
zastąpienie ich najnowocześniejszym sprzętem‡

Wzrost 
efektywności 
operacyjnej

Uproszczenie 
nabywania, użytkowania 

i dokonywania zmian

Dostęp do najnowszych 
technologii

Optymalizacja wydatków 
na IT i zwiększenie 

wydajności 
pracowników‡

Rozłożenie płatności w 
czasie w celu zachowania 

środków �nansowych

Zwolnienie kapitału z 
długoterminowych 

inwestycji w infrastrukturę IT

Większa elastyczność i 
gotowość wykorzystania 

pojawiających się możliwości

Zwiększenie 
elastyczności 

biznesowej

34% oszczędności na 
serwerach

27% oszczędności na 
urządzeniach klienckich

60% oszczędności na 
pamięci masowej

Obniżenie 
łącznego kosztu 
wykorzystania‡

�rm wymienia cele
zrównoważonego rozwoju 
(SDG) w swoim raporcie 

rocznym†

72%

�rm wśród priorytetów
wymieniło cele 

zrównoważonego 
rozwoju†

50%

�rm spośród tych, które
priorytetowo traktują te

cele, wymienia je w swoich 
strategiach biznesowych†

54%

Twórz wartość biznesową 
IT, jednocześnie wspierając 

zrównoważony rozwój

Gospodarka cyrkulacyjna ma na celu wyeliminowanie 
marnotrawstwa i zapewnienie ciągłości 

wykorzystania zasobów

Firma Dell Technologies jest 
świadoma tego, że cele 

zrównoważonego rozwoju są dziś 
ważną częścią celów �rm.

Korzyści biznesowe uzyskiwane dzięki urządzeniom IT wynikają z 
wykorzystania tych urządzeń, a nie ich posiadania. Dell Technology Rotation 
gwarantuje wartość biznesową, prostotę, elastyczność i przejrzystość przez 

cały okres obowiązywania umowy, zapewniając:

Strategia Dell Technology Rotation 
może pomóc w osiągnięciu tych 

celów pod koniec cyklu życia 
infrastruktury IT lub wtedy, gdy �rma 

wymaga zmian w zakresie IT.

ZWROT

ODNOWIENIE

PRODUKCJA

PROJEKTOWANIE
NABYCIE / KORZYSTANIE / 
PONOWNE WYKORZYSTANIE

PONOWNE 
WPROWADZENIE NA 
RYNEK / RECYKLING

*Źródło: ogólne dane dotyczące Dell Financial Services, kwiecień 2022
§Certy�katy ISO 14001 oraz OSHAS 18001 / ISO 45001 i ich obowiązujące aktualizacje uzyskane nie później niż jeden rok od daty zawarcia Umowy. Są to wymagania według stanu na rok 2019 i 

mogą podlegać zmianom. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/reporting/policies-and-positions.htm#tab0-1

‡Źródło: skrót informacji IDC sponsorowany przez �rmę Dell Technologies: „The Business Value of Dell's Technology Rotation Program“, październik 2021

‡Źródło: skrót informacji IDC sponsorowany przez �rmę Dell Technologies: „The Business Value of Dell's Technology Rotation Program“, październik 2021

 †Źródło: PwC, SDG Reporting Challenge 2018 Base: All companies (729)

95% produktów zostaje 
odnowionych i zyskuje drugie życie 

dzięki ponownej sprzedaży*

95%

Pozostałe są poddawane recyklingowi zgodnie 
z międzynarodowymi, regionalnymi, krajowymi 

oraz lokalnymi przepisami i konwencjami* 

%

Dell Technology Rotation umożliwia wdrożenie 
gospodarki cyrkulacyjnej, oszczędność kosztów 

i ograniczenie wpływu działalności na środowisko.

DO POZOSTAŁY 

Nasi partnerzy zajmujący się utylizacją elektroniki uzyskali certy�katy co 
najmniej na poziomie ISO 9001, ISO 14001§ oraz ISO 45001§. Zgodność ich 

działań z odpowiednimi normami jest nieustannie poddawana audytom.


