
Administrer det uventede
med kampanjer for betalingsløsninger  

Leasing og �nansiering tilbys kvali�serte bedriftskunder av Dell Bank International d.a.c., gjennom Dell Financial Services (DFS) med adresse Innovation House, Cherrywood Science & 
Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland, og regulert av den irske sentralbanken. Den �nansielle pris kan variere ift kundesegment. Tilbud kan endres uten forhåndsvarsel og 
forutsetter at produktene er tilgjengelige, kredittgodkjennelse og inngåelse av dokumentasjon som er utarbeidet av og akseptabel for DFS. Dell Technologies og Dell Technologies logoen 
er varemerker tilhørende Dell Inc.

Dell Technologies er her for å hjelpe deg å ska�e løsningene 
dere trenger NÅ – for å holde virksomheten igang til tross for 

utfordringer knyttet opp til kontantstrømmen.

Betal mindre enn kontantprisen gjennom hele 
livssyklusen ved å oppdatere teknologi regelmessig. 

Vår Lifecycle Asset Management-løsning hjelper deg 
å spare penger og forbedre ytelsen.

Vår 0% �nansering for infrastruktur-løsninger lar 
deg implementere IT-prosjektene dine NÅ, 

samtidig bevare kontanter og utvide budsjettet

Betal 13 % mindre enn kontantprisen*

90 dager betalingsutsettelse på alle 
stasjonære-, bærbare- og 

Workstationsmaskiner. 

Opptil 180 dager betalingsutsettelse på 
alle servere, nettverk og lagring

KR 150,000
ved KR 10,875 

per kvartal 

KR 50,000
ved KR 3,625 

per kvartal 

KR 25,000
ved KR 1,812.50 

per kvartal 
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Du vil for eksempel, for kr 25 000 �nansert av IT-utrstyr, tilbakebetaler 
du kun KR 1812,50/kvartal, dvs. KR 21,750 over 36 måneder, og sparer 

dermed ca. KR 3,250 (eller 13 % av KR 25,000)

For eksempel: For 250,000 kr IT-løsninger ¬ �nansiert betaler kundene dine 
ikke noe opptil 6 måneder, og betaler deretter bare 6944,44 kr per måned, 

dvs. € 25 000 i løpet av de følgende 36 månedene **

* Kampanjen er basert på totale eierkostnader (TCO) på 87 % over en leasingperiode på 36 måneder.  ** Hvis kvali�sert for 36 måneder leiekontrakt. 

Disse kampanjetilbudene gjelder frem til 31. juli 2020, 
ta kontakt med Dell Technologies idag

Opptil 180 dager
Betalingsutsettelse
Implementer dine IT-løsninger nå og betal senere

P
M

-1
00

0-
00

1-
A

P
R

20
-E

M
EA

-N
O

-D
IR

-E
U

R
O

0%
�nansiering


