
Fordel kostnadene over tid med 0% rente. Fra Kr. 10 000,-  
til Kr 2 000 000
Komplett finansieringsløsning av din Cisco-teknologi inkludert maskinvare, programvare  
og tjenester.

easylease 0% 
finansierings- 
program for  
Cisco-teknologi 
See what counts.

* Krever DLLs kredittgodskjennelse. DLLs vilkår 
och betingelser gjelder. 

Reduserer 
totalkostnadene og 
demper presset på 
likviditeten: Ingen stor 
forskuddsbetaling. Spre 
betalingen over 36 
måneder.

Fleksibilitet til å tilpasse 
deres teknologi til 
forretningsplanen:   
Dere kan oppgradere, 
returnere eller overta 
eiendomsretten av 
utstyret når 
leasingperioden utløper.

Enkel, rask søknads- og  
kredittgodkjennelse  
via vårt dedikerte 
easyleasekundeteam.

Tilpass ny teknologi 
raskere:  uansett 
budsjett, når 
virksomheten  
deres trenger det.

Finansiering 
administreres  
av DLL*.



easylease 0% finansieringsprogram

Vilkår og betingelser

Leasingavtalens varighet 36 måneder

Minste avtalebeløp Kr 10 000

Største avtalebeløp per 
organisasjonsnummer

Kr 2 000 000

Minimum brukt på Cisco-utstyr 70% av den totale anskaffelsesprisen (inkluder maskinvare, programvare og 
tjenester) hvorav 10% er maskinvare.

Utløpsdato 28. juli 2018

Vilkår og betingelser –   Ved avtalen slutt kan deres virksomhet anmode om å kjøpe, leie videre eller 
returnere Cisco løsningen.

–   Finansiering forutsetter DLLs endelige kreditgodkjennelse og at vår 
leasingdokumentasjon benyttes.

–   DLL og Cisco forbeholder seg retten til å trekke tilbake eller endre dette 
tilbudet når som helst.

Hvordan beregne deres månedlige betaling
Ta totalkostnaden (fakturagrunnlaget) for din 
Cisco-løsning og del på 36 måneder:

Totalkostnad for løsningen: Kr 360 000

Avtaleperiode: 36 måneder

Månedskostnad = Kr 360 000  
(totalkostnad for løsningen)

36 måneder

Dermed betaler dere Kr 10,000 per måned

Enkelt å komme i gang

Kontakt vårt team:
easylease_no@dllgroup.com

Tilbudet gjelder for kvalifiserte bedriftskunder og er avhengig av kredittgodkjenning og 
utfyllelse av standarddokumentasjon godkjent for dette tilbudet av DLL. Det er ikke  
gitt at alle kunder kvalifiserer. Tilbudet er basert på kredittvurderingen av kunden, 
finansieringsvilkår, tilbudstyper, sted, utstyrstype og opsjonsvalg. Tilbudet gjelder  
ikke for alle Cisco-produkter. Dessuten er prisangivelsen ovenfor uten gjeldende skatter, 
inkludert men ikke begrenset til mva og andre skatter i forbindelse med omsetning,  
bruk og formue (med mindre annet er oppgitt ovenfor) som kan påløpe på utstyret  
eller transaksjonen. Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Andre 
begrensninger kan gjelde. DLL og Cisco forbeholder seg retten til å endre eller trekke 
tilbake dette programmet når som helst uten varsel. 2/18


