Fritt fram för transformation?
Regelbundna IT-utbyten kan göra susen både i fråga om
prestanda och kostnader.
Genom Dell Financial Services kampanj kan ni byta ut er
teknik och betala mindre än kontantpriset under en 36
månaders leasingperiod.

”PC som leasas och bytts ut kostar
24 % mindre än PC köpta kontant.
Servrar som leasas och bytts ut vart tredje år kostar
33 % mindre än servrar köpta kontant.”*

Framtidssäkra
Moderna stationära och
bärbara datorer kan göra
medarbetarna hela 50 %
mer produktiva jämfört med
enheter som är fem år gamla.

Förbättra
säkerheten
Äldre enheter är inte
kompatibla med många nya
säkerhetsuppdateringar, men
den senaste tekniken stöder
omfattande krypterings- och
autentiseringsfunktioner och
säkrar data var medarbetarna
än arbetar.

Spara pengar
IT som är mer än tre år kostar
betydligt mer att underhålla.
Den senaste IT-generationen
är lättare att anpassa till nya
affärsbehov.

*Källa: IDC:s faktablad PC Leasing and Financing: The Benefits to Enterprises Pursuing a PC Leasing Strategy från oktober 2017 och IDC:s faktablad
Accelerate Business Agility with Faster Server Refresh Cycles från maj 2017, båda sponsrade av Dell

Byt ut och betala mindre
FMV-kampanjen (Fair Market Value Lease) gör att den totala ägandekostnaden blir 87 % av
kontantpriset under en 36-månaders lease, möjliggör regelbundna IT-uppdateringar, skyddar mot
föråldrad teknik och undviker eskalerande kostnader medan ni betalar mindre än kontantpriset
Flexibilitet
I slutet av perioden kan ni välja att lämna tillbaka
utrustningen eller fortsätta använda den.

Förutsägbar och kostnadseffektiv
budgetering
Betala mindre än kontantpriset under en
36-månaders lease.

36 månaders leasingperiod1:
Betala mindre än det ursprungliga kontantpriset
För ett system som kostar 10 000 kr betalar ni 725 kr per kvartal i tre år, vilket ger totalpriset 8 700 kr
och en total ägandekostnad på endast 87 % förutsatt att ni lämnar tillbaka utrustningen efter 3 år.

FMV-kampanjen med en total ägandekostnad om 87 % gäller klienter,
servrar och nätverk fram till 4 augusti 2019.

Om regelbundna utbyten inte är ett prioriterat område men ni ändå är intresserade av en attraktiv
lösning som löper över 36 eller 48 månader kanske vår 1,75 %-kampanj passar er bättre.
1,75 %-kampanjen gäller klienter, servrar, lagring och nätverk fram till 4 augusti 2019.

Inled transformationen genom att kontakta
er kontoansvariga på DellEMC eller Dell Financial Services.
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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 EMC och DELL EMC -logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.

