Promotional program

Acelere a sua atualização
Financiamento a 0% para modernizar a sua
infraestrutura HPE

Não adie, esta promoção termina a
30 de abril de 2017.

À medida que trabalha para atingir os seus
objetivos de TI e de negócio, nós podemos
ajudá-lo a acelerar os seus planos de
modernização. Considere a infraestrutura
mais adequada para apoiar a sua atividade.
As nossas soluções de investimento TI
podem ajudá-lo a adquirir novas soluções,
com custos limitados e dentro do seu
orçamento.

Oferta por tempo limitado1
• Taxa de financiamento implícita de 0% para
um prazo de 36 meses com um acordo de
financiamento ao Valor Justo de Mercado

Uma grande oportunidade
para uma atualização
tecnológica

Equipamento elegível
Todos os servidores HPE e apenas hardware
de armazenamento e de rede.

Visite-nos online em

• Disponível em Portugal, Áustria, Bélgica,
Suíça, Holanda, República Checa e Polónia
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Inscreva-se para atualizações

Determinado hardware não-HPE e
artigos de não-hardware (por exemplo,
software, acessórios de software, serviços e
instalação) poderá ser agregado a taxas de
financiamento habituais; sujeito a aprovação
de crédito.

• Acelere as suas prioridades em termos
de TI
• Evite o aumento dos custos de
manutenção e de funcionamento
provocados pelo envelhecimento das TI
• Faça mais, limite os custos com opções
flexíveis de pagamento mensal
• Ganhe a flexibilidade para atualizar ou
expandir ao seu gosto

• Transações elegíveis a partir de $25.000
USD

Para detalhes adicionais e assistência,
contacte o seu representante local da
HPE Financial Services.

Outro equipamento

hpe.com/hpefinancialservices

F inanciamento disponível através da Hewlett-Packard Enterprise Financial Services (HPEFS) para clientes elegíveis em Portugal,
Áustria, Bélgica, Suíça, Holanda, República Checa e Polónia e sujeita a aprovação de crédito e execução da documentação
habitual da HPEFS. Oferta válida até 30 de abril de 2017 para transações de valor igual ou superior a $25.000 USD. A taxa de
financiamento pode ser tão baixa quanto negativa em quatro por cento (-4%), assumindo que o arrendatário não exerce uma
opção de aquisição ao valor justo de mercado no final do prazo de arrendamento e entrega atempadamente o equipamento à
HPEFS. Outros encargos, incluindo, mas não se limitando a impostos, comissões e portes, poderão ser aplicáveis. Nem todos os
produtos HPE são elegíveis. Nem todos os clientes poderão ser considerados elegíveis para estas taxas. Podem aplicar-se outras
restrições. A HPEFS reserva-se o direito de alterar ou cancelar o presente programa em qualquer altura sem aviso prévio.
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