Vær forberedt på det uventede

med hidtil usete tilbud på betalingsløsninger
Dell Technologies forpligter sig til at hjælpe dig med at få de løsninger,
du har brug for, NU – så du kan holde din virksomhed i gang på trods
af de udfordringer, du måtte opleve i den nuværende situation.

op til 180 dages
udskudt betaling

Implementer dine it-løsninger NU, og BETAL SENERE
90 DAGES UDSKUDT BETALING PÅ ALLE
STATIONÆRE PC’ER, LAPTOPS OG
ARBEJDSSTATIONER

OP TIL 180 DAGES UDSKUDT BETALING
PÅ ALLE SERVER-, NETVÆRKS- OG
STORAGELØSNINGER

Betal mindre end kontantprisen i hele livscyklussen
ved at opdatere din teknologi regelmæssigt. Vores
Teknologi Rotation-løsning hjælper dig med at spare
penge og samtidig øge effektiviteten.

Vores rentefri finansiering for Infrastrukturløsninger
giver dig mulighed for at implementere dine
it-projekter NU, hvilket hjælper med at forbedre
likviditeten og forlænge budgetterne.

Betal 13% mindre end
kontantprisen*
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Eksempel: Med it-løsninger for 25.000 DKK betaler du ikke noget i de første
3 måneder, og den samlede tilbagebetaling er kun 1.812,50 DKK pr. kvartal i
36 måneder, dvs. en samlet tilbagebetaling på 21.750 DKK. Dermed opnås
der en besparelse på ca. 3.250 DKK (eller 13 % af 25.000 DKK)
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Der er også mulighed for 90 dages udskudt betaling med vores
kampagnetilbud på leasing med lav rente

Hvis regelmæssig opdatering af systemerne ikke har
førsteprioritet hos dig, men du stadig er interesseret i en lav
rente over 36 eller 48 måneder, passer vores kampagnetilbud
med en rente på 1.50 % muligvis bedre til dig.

Eksempel: Med it-løsninger for 25.000 DKK betaler du ikke noget i op til 6
måneder, og den samlede tilbagebetaling er kun 694,44 DKK pr. måned
i de følgende 36 måneder, dvs. en samlet tilbagebetaling på 25.000 DKK**

Disse kampagnetilbud udløber den 30. oktober 2020
* Kampagnen er baseret på samlede ejerskabsomkostninger (TCO) på 87 % over en 36 måneders leasingperiode. ** Såfremt leasingbetingelserne for 36 måneders finansiering tillader dette.
Leasing og financiering til kvalificerede kunder hos Dell Bank International d.a.c., der opererer under navnet Dell Financial Services (DFS) og har adresse på Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park,
Cherrywood, Dublin 18, Irland og er reguleret af Central Bank of Ireland. Priserne kan variere i forhold til kundesegmenter. Tilbud kan ændres uden varsel og der tages forbehold for produkttilgængelighed, kreditgodkendelse og
dokumentation fra DFS, som er acceptabel for DFS. Varemærkerettighederne Dell Technologies og Dell Technologies logo tilhører Dell Inc.
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LEASINGKAMPAGNE MED EN LAV RENTE PÅ 1,50 %

