Promotional program

Versnel uw verlenging
0% financiering om uw HPE infrastructuur
te moderniseren
Het beheren van uw IT investering kan
eenvoudig zijn. Bel uw Sales agent van
HPE Financial Services of bezoek ons
op het web via.

Wacht hier niet mee, deze aanbieding
vervalt op 30 april 2017.

Terwijl u hard werkt om uw doelen op
het gebied van IT en bedrijfsvoering
te behalen, kunnen wij u helpen uw
moderniseringsplannen te versnellen.
Overweeg de best passende infrastructuur
die u nodig heeft om uw bedrijf
vandaag nog te ondersteunen. Onze IT
investeringsoplossingen kunnen u helpen
nieuwe oplossingen aan te schaffen, geld te
besparen en binnen uw budget te blijven.

Beperkte aanbieding1
• 0% impliciete rente voor een Fair Market
Value financieringsovereenkomst met een
looptijd van 36 maanden
• Transacties die in aanmerking komen
beginnen bij $ 25.000 USD
• Beschikbaar in Portugal, Oostenrijk, België,
Zwitserland, Nederland, Tsjechië en Polen

Apparatuur die in
aanmerking komt
Neem contact op met uw HPE Financial
Services vertegenwoordiger voor
verdere informatie en hulp.

Alleen voor HPE server, storage en
networking hardware.
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Meld u aan voor updates.

Andere apparatuur
Bepaalde non-HPE hardware en nonhardware onderdelen (zoals software,
software applicances, services en
installatie) kunnen tegen een standaard
financieringstarief worden gebundeld. Dit is
onderhevig aan krediet goedkeuring.

Een geweldige mogelijkheid
voor een technologische
vernieuwing
• Accelereer uw IT prioriteiten
• Voorkom extra onderhoud en
gebruikskosten door verouderde IT
• Doe meer, bespaar geld met flexibele
maandelijkse betaalmogelijkheden
• Krijg de flexibiliteit om op uw voorwaarden
te upgraden of uit te breiden

Bezoek ons online op

hpe.com/hpefinancialservices

F inanciering beschikbaar via Hewlett-Packard Enterprise Financial Services (HPEFS) voor klanten die in aanmerking komen in
Portugal, Oostenrijk, België, Zwitserland, Nederland, Tsjechië en Polen en is onderhevig aan kredietgoedkeuring en het uitvoeren
van standaard HPEFS documenten. Aanbieding is geldig tot 30 april 2017 voor transacties ter waarde van $ 25.000 USD of meer.
Het financieringsbedrag kan dalen tot een negatieve vier procent (-4%), aannemende dat huurder geen aankoopoptie met eerlijke
marktwaarde gebruikt aan het einde van de leasetermijn en de lease-apparatuur tijdig retourneert naar HPEFS. Er kunnen andere
kosten van toepassing zijn zonder beperking waaronder belastingen, onkosten en verzendkosten. Niet alle HPE-producten komen in
aanmerking. Niet alle klanten komen in aanmerking voor deze tarieven. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn. HPEFS behoudt
zich het recht om de voorwaarden voor dit programma op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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