Fremskynde dine opdateringer
0% finansiering til moderniseringen af din
HPE-infrastruktur

Skynd dig – dette tilbud udløber
30 April, 2017

I mens du arbejder for at levere på dine
IT og forretningsmæssige mål, kan vi
hjælpe dig accelerere dine planer om
at modernisere. Overveje den bedste
pasform og infrastruktur der kan
understøtte din virksomhed i dag. Vor IT
investeringsløsninger kan hjælpe dig med at
erhverve nye løsninger, bevare kontanter og
opfylde dit budget.

Tidsbegrænsede tilbud.1
• 0% implicit finansieringsats for en
36 måneders periode med en fair
markedsværdi finansieringsaftale

Kontakt din lokale HPE Financial
Services repræsentant for yderligere
oplysninger og hjælp.

Vælg – ikke HPE-hardware og ikke-hardware
udstyr (f.eks, software, softwareprogrammer,
tjenester og installation) tilbydes muligvis
i pakker til standardfinansieringsrater;
underlagt kreditgodkendelse

En fantastisk mulighed for
en teknologi opdatering
• Accelerer dine IT prioriteter
• Undgå øgede vedligeholdelses- og
driftsomkostninger fra ældre IT udstyr

• Kvalificerende transaktioner begynder ved
$1.000 USD

• Få mere fra hånden, bevare kontanter med
fleksible månedsbetalingsordninger

• Fås i Storbritannien, Irland, Frankrig,
Tyskland, Spanien, Norge, Sverige og
Danmark

• Opnå fleksibilitet og opgradere eller udvide
på egne betingelser

Kvalificeret udstyr

Besøg os online på

Kun lager- og netværkshardware samt
servere fra HPE
1

Del med kolleger

Andet udstyr

hpe.com/hpefinancialservices

F inansiering tilbydes via Hewlett-Packard International Bank plc (HPIB), Liffey Park Technology Campus, Barnhall, Leixlip,
Co. Kildare, Irland. Co. Nr. 289479 til kvalificerede kunder i Storbritannien, Irland, Frankrig, Tyskland, Spanien, Norge, Sverige
og Danmark, og afhænger af kreditgodkendelse og udførelse af standard-HPIB-dokumentation. Tilbuddet gælder til og med
30 April, 2017 for transaktioner vurderet til en værdi af $1.000 USD eller mere. Minimum for finansieringsraten er minus fire
procent (-4%), forudsat at lejer ikke gør brug af nogen købstilbud til markedsværdi ved slutningen af lejeperioden samt returnerer
det lejede udstyr til HPIB til tiden. Der opkræves muligvis andre gebyrer, herunder, uden begrænsning, skatter, gebyrer og
forsendelsesgebyrer. Ikke alle HPE-produkter er kvalificeret. Ikke alle kunder opfylder kravene for disse priser. Der gælder muligvis
andre begrænsninger. HPIB forbeholder sig retten til når som helst at ændre eller annullere programmet uden varsel. Du kan få
mere at vide hos din HPIB-repræsentant.
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