SERVER

Installera dina
serverlösningar NU
och nyttja vårt
erbjudande med
betalningslösningar
Börja betala

90 dagar senare

*

OCH välj mellan Technology Rotation eller Technology Ownership

Betala upp till

22%

mindre än
kontantpriset**

1.99%

lågräntekampanj***

KAMPANJERBJUDANDET GÄLLER T.O.M.
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TECHNOLOGY ROTATION
Uppdatera din teknik regelbundet för att spara pengar och
förbättra prestanda och minska din totala
användningskostnad med upp till 26 %.1
LÄS MER OM FÖRDELARNA MED TECHNOLOGY ROTATION

TECHNOLOGY OWNERSHIP
Om regelbundna utbyten inte är din prioritet men du är
intresserad av att äga utrustningen och fördela kostnaderna
över 36 till 48 månader, kan vår 1,99 % lågräntekampanj kanske
passa dina behov.

Kontakta din Account manager idag!
TA REDA PÅ MER OM VÅRA FLEXIBLA BETALNINGSLÖSNINGAR

Flexibla betalningslösningar
Påskynda din IT-investering

VARFÖR TECHNOLOGY ROTATION?

Betala en lägre kostnad för att få tillgång till IT under en definierad tidsperiod
LIVSCYKELHANTERING

LÄGRE KOSTNADER

FLEXIBLA STRUKTURER

Hantera och accelerera
IT-uppdateringscykler

Betala för användning snarare
än ägande

I linje med prognostiserad
tillväxt och planerade projekt

Bidra till era hållbarhetsmåls

Betala för användning snarare
än ägande

Förenklade betalningar för
paketlösningar

VARFÖR TECHNOLOGY OWNERSHIP?
Betala över tid med mål att äga tekniken

ENKLA STRUKTURER
Enkel struktur som är lätt att
budgetera
Sprid ägandekostnaden utan
förskottskostnader

FÖRBÄTTRA
KASSAFLÖDET
Ta bort
förskottskostnader

KOMPLETTA LÖSNINGAR
Ger prisvärd IT-anskaffning
Hårdvara, mjukvara och tjänster i
ett avtal

Spara pengar till andra
investeringar

*90 dagars betalningsanstånd för servrar.
IDC Business Value – snapshot av Dell Technologies Technology Rotation Program. Oktober 2021.
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**Kampanj för Technology Rotation: Kampanjen är baserad på en total användningskostnad (TCU) på 78% under en 36 månaders leasingperiod för erbjudanden mellan 1 500 $ och 500 000 $ (eller
motsvarande i lokal valuta) för alla produkter som uppfyller serverkraven. Uthyraren äger utrustningen. Kampanjerbjudandet gäller t.o.m. 29 juli 2022.
***1,99 % lågräntekampanj gäller för erbjudanden mellan 1 500 $ och 500 000 $ (eller motsvarande i lokal valuta) under en 36 eller 48 månaders leasingperiod för alla produkter som uppfyller
serverkraven. Alternativet att köpa vid slutet av leasingperioden eller finansiera under ett hyresköp eller lån kan variera från land till land. Kampanjerbjudandet gäller t.o.m. 29 juli 2022.
Leasing och finansiering tillhandahålls kvalificerade kommersiella kunder av Dell Bank International d.a.c., verksam under namnet Dell Financial Services (DFS), med adress Innovation House, Cherrywood
Science &Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och regleras av Irlands centralbank. Alla kunder kanske inte är berättigade för dessa erbjudanden. Erbjudanden kan komma att ändras utan
föregående meddelande och är föremål för produkttillgänglighet, kreditgodkännande och utfärdande av handlingar som tillhandahålls och godkänns av DFS. Dell Technologies och Dell Technologies
-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.

