
Betala mindre än kontantpriset under livscykeln 
genom att regelbundet byta ut din IT. Vår lösning 
för Lifecycle Asset Management hjälper dig spara 

pengar och förbättra prestanda.

Vår 0% �nansiering för infrastrukturlösningar 
låter dig implementera dina IT projekt NU och 

bevara likviditeten.

Betala 13 % lägre än kontantpriset*

90 dagars framskjuten betalning för 
stationära, bärbara och workstations

Upp till 180 dagars framskjuten betalning 
för alla servrar, nätverk och lagring

1,500,000 kr
vid 108,750 kr  per kvartal 

500,000 kr
vid 3,625 kr per kvartal

250,000 kr
vid 18,125 kr per kvartal

FINANSIERAT BELOPP
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Exempel: på 250,000 kr �nansierat belopp, betalar du endast 
18,125 kr/kvartal i.e.217,500 kr under 36 månader, spar ca 32,500 kr 

(eller 13% av 250,000 kr)

Exempel: om �nansierat belopp är 250,000 kr betalar du ingenting 
i upp till 6 månader, därefter betalar du endast  6,944.44 kr/månad 

i.e 250,000 kr under 36 månader**

upp till 180 dagars
framskjuten betalning
Implementera din IT lösning NU och BETALA SENARE
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Hantera det oväntade
med mycket attraktiva 

kampanjer för betalningslösningar 

Leasing och �nansiering tillhandahålls kvali�cerade 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.

Dell Technologies vill hjälpa dig att få de lösningar du behöver NU, så 
att du kan hålla igång din verksamhet trots de kassa�ödesutmaningar 

som du kanske står inför i den rådande situationen.

*Kampanjen baseras på en total ägandekostnad (TCO) på 87 % under en hyresperiod på 36 månader.  **Om det är berättigat under 36 månaders hyresvillkor.

Dessa kampanjerbjudanden gäller fram till 31 juli 2020, så ring din 
kontoansvariga på Dell Technologies redan i dag!


