Promotional program

Przyspiesz proces odświeżania
infrastruktury technologicznej.
Raty 0% pomogą Ci zmodernizować
infrastrukturę HPE.

Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do
30 kwietnia 2017.

Podczas gdy Ty pracujesz nad realizacją
swoich celów informatycznych i
biznesowych, my możemy pomóc Ci
przyspieszyć proces modernizacji.
Oferujemy infrastrukturę, która jest idealnie
dopasowana do nowoczesnych potrzeb
Twojej firmy. Nasza oferta finansowa pomoże
tobie nabyć nowe rozwiązania, zaoszczędzić
pieniądze i zmieścić się w budżecie.

Oferta ograniczona czasowo1
• Oprocentowanie 0% w finansowaniu
ratalnym przez 36 miesięcy z umową Fair
Market Value
• Kwalifikujące się transakcje zaczynają się
już od 25 000 netto usd.
• Rozwiązanie dostępne w Portugalii, Austrii,
Belgii, Szwajcarii, Holandii, Czechach i Polsce.

Produkty objęte promocją
Wyłącznie wszystkie sprzętowe elementy
serwerów, pamięci masowych i rozwiązań
sieciowych marki HPE.
Skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem HPE Financial
Services, aby uzyskać szczegółowe
informacje i pomoc.

Inne produkty
Wybrane rozwiązania sprzętowe marek
innych niż HPE oraz produkty inne niż

Wspaniała szansa na
odświeżenie infrastruktury
technologicznej
• Przyspiesz realizację swoich
najważniejszych celów informatycznych.
• Pozbądź się rosnących kosztów
konserwacji i obsługi starzejącej się
infrastruktury IT.
• Elastyczne opcje płatności miesięcznych
pozwolą Ci osiągnąć więcej, nie
nadwyrężając budżetu.
• Zyskaj możliwość aktualizacji lub
rozbudowy rozwiązań na własnych
warunkach.

Odwiedź naszą witrynę
pod adresem

hpe.com/hpefinancialservices

 ozwiązania finansowe udostępniane przez Hewlett-Packard Enterprise Financial Services (HPEFS) kwalifikującym się klientom na
R
terenie Portugalii, Austrii, Belgii, Szwajcarii, Holandii, Czech i Polski. Wymaga uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej i spełnienia
wymogów standardowej dokumentacji HPEFS. Oferta ważna do 30 kwietnia 2017 dla transakcji o wartości 25 000 netto usd lub
większej. Stopa oprocentowania może wynieść nawet minus cztery procent (-4%) przy założeniu, że leasingobiorca nie skorzysta z
opcji wykupu na koniec obowiązywania umowy leasingu i w terminie zwróci podlegający umowie sprzęt firmie HPEFS. Wymagane
może być uiszczenie dodatkowych opłat, w tym bez ograniczeń podatków, prowizji i kosztów wysyłki. Nie wszystkie produkty
HPE są objęte promocją. Nie wszyscy klienci mogą spełniać kryteria pozwalające na skorzystanie z systemu ratalnego. Mogą
obowiązywać inne ograniczenia. HPEFS zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania tego programu w dowolnym momencie
bez powiadomienia.
© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma Hewlett Packard Enterprise udziela na swoje produkty i usługi, są określone
w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne z przedstawionych tu informacji nie
powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma Hewlett Packard Enterprise nie ponosi odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne ani za pominięcia w niniejszym dokumencie.
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Zapisz się do aktualizacji

sprzęt (np. oprogramowanie, urządzenia
programowe, usługi i instalacja) mogą zostać
połączone w pakiety i objęte standardowym
finansowaniem ratalnym; rozwiązanie wymaga
uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

