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

Ingen betaling i op til 180 dage

1

Implementer dine it-løsninger nu, og betal senere, og vælg mellem
en teknologirotation eller en teknologi-ejerskabsstrategi.

Udskiftning af
teknologi

Betal

Betal mindre end kontantprisen, og udskift din teknologi
regelmæssigt. Vores løsning til udskiftning af teknologi hjælper
dig med at spare penge og øge effektiviteten.

13%

mindre end
kontantprisen*

Med 17% mindre
til PowerStore **

Teknologisk
ejerskab

Hvis opdatering af systemerne inden for et foruddefineret tidsrum ikke
har førsteprioritet, men du stadig er interesseret i en prisgunstig
betalingsløsning over 36 eller 48 måneder, passer vores kampagnetilbud
med en rente på 1.99 %*** muligvis bedre til dig.

Disse kampagnetilbud slutter den 30. juli 2021
1. 180-dages betalingsudsættelse for: netværk, servere og storage. 90-dages betalingsudsættelse for: stationære pc'er, notebooks og workstations.
* Kampagnen er baseret på de samlede brugsomkostninger (TCU) på 87% over en 36 måneders leasingperiode for tilbud mellem 5K $ og 500k $ (eller tilsvarende i lokal valuta) for alle produkter, der er berettiget til PC'er, servere og
netværk. Udlejer ejer udstyret.
** Kampagnen er baseret på de samlede brugsomkostninger (TCU) på 83% over en 36 måneders leasingperiode for tilbud mellem 5K $ og 500K $ (eller tilsvarende i lokal valuta) for kun PowerStore-produkter. Udlejer ejer udstyret..
*** Kampagnetilbud slutter den 30. juli 2021, denne kampagne er baseret på 1,99% finansiel leasing til lav rente til tilbud mellem 100K $ og 500K $ (eller tilsvarende i lokal valuta) over en lejeperiode på 36 eller 48 måneder for alle
PC'er, storage , Kvalificerede produkter til server og netværk. Leveres typisk som en finansiel leasing (udlejer ejer udstyret). Mulighed for at købe eller finansiere under et lejekøb eller et lån kan variere fra land til land.
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ELLER

Fleksible betalingsløsninger

til den teknologi, du har behov for

Hvorfor udskifte teknologi?

Hvorfor eje teknologi?

Betal over en periode med adgang til
teknologi, og få mulighed for at købe den*

Spred ejerskabsomkostningerne over
hele teknologiens levetid

Livscyklusadministration

Enkle strukturer

Implementér hurtigt, og betal for brug af
udstyret – ikke for ejerskabet. Valg til sidst i
perioden, og bidrag til cirkulær økonomi og
bæredygtige mål

Enkel økonomisk struktur, som gør det nemt
at budgettere og planlægge for at sprede
ejerskabsomkostningerne over tid

Lavere omkostninger

Fjern byrden ved dyre it-anskaffelser, og
bevar likviditeten til andre investeringer

Betal kun for driften, og minimer omkostninger
til hardware, it-administration og support. Du
slipper for startinvestering og sparer penge
over tid

Flere strukturer

Forbedret cashflow

Komplette løsninger

Gør det muligt at anskaffe teknologi via
budgetterede betalinger for ejerskab
af hardware, software og serviceydelser

Forudsigelige betalinger, der nemt kan
budgetteres og struktureres, så de stemmer
overens med den prognosticerede vækst, de
planlagte projekter, eller som forenkler
betalinger for konsoliderede løsninger

* Tilgængelighed af købsmuligheder kan variere fra land til land afhængigt af den valgte lejekontrakt.
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.

