
1. Uitgestelde betaling tot 180 dagen voor netwerken, servers en storage. Uitgestelde betaling van 90 dagen voor: desktops, notebooks en workstations
* De promotie is gebaseerd op een TCU (Total Cost of Usage) van 87% over een leaseperiode van 36 maanden voor deals tussen 5K $ en 500k $ (of het equivalent in lokale valuta) voor alle in aanmerking komende producten voor 
Client, Server en Networking. Verhuurder is eigenaar van de apparatuur.
** De promotie is gebaseerd op een TCU (Total Cost of Usage) van 83% over een leaseperiode van 36 maanden voor deals tussen 5K $ en 500K $ (of het equivalent in lokale valuta) voor alle PowerStore-in aanmerking komende 
producten . Verhuurder is eigenaar van de apparatuur.
"*** Promotieaanbieding loopt af op 30 juli 2021, deze promotie is gebaseerd op 1,99% FPO-aanbieding met laag tarief voor deals tussen 100K $ en 500K $ (of het equivalent in lokale valuta) gedurende een leaseperiode van 36 of 48 
maanden voor alle klanten, opslag , Server en netwerkproducten die in aanmerking komen. FPO wordt doorgaans geleverd als een �nanciële lease (verhuurder is eigenaar van de apparatuur). De optie om te kopen of te �nancieren 
onder een Huurkoop of Lening kan per land verschillen."

Deze aanbiedingen eindigen op 30 juli 2021,
dus bel uw Dell Technologies accountmanager vandaag nog!
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Technology 
Ownership

Beheer onverwachte ontwikkelingen
met promoties voor betalingsoplossingen 

Betaal niets voor maximaal 180 dagen1

Dell Technologies streeft ernaar uw klanten te helpen de oplossingen te vinden die 
ze nodig hebben, om hun bedrijf draaiende te houden ondanks de uitdagingen 

waarmee ze in het huidige klimaat te maken kunnen krijgen.

Implementeer uw IT-oplossingen nu en betaal later door te beslissen 
tussen een Technology Rotation of Technology Ownership-strategie.

OF

Technologie 
rotatie

Betaal minder dan de aankoopprijs en vervang hun 
technologie regelmatig. Onze technologierotatieoplossing 
helpt uw klanten geld te besparen en prestaties te verbeteren.

Als het niet de prioriteit is om hun systemen in een vooraf vastgestelde 
cyclus te vernieuwen, maar uw klanten wel zijn geïnteresseerd in een lage 
betalingsoplossing over 36 of 48 maanden, dan past onze aanbieding met 
een tarief van 1.99%*** waarschijnlijk beter bij hun behoeften

Met 17% minder 
voor PowerStore **13%

minder dan de 
aankoopprijs*

Beetaal



Flexibele betalingsoplossingen 
voor de technologie die u nodig hebt  

Waarom eigenaar worden 
van technologie?

Verspreid de eigendomskosten over 
de bruikbare levensduur van de 

technologie

Waarom 
technologie roteren?

Betaal voor een tijdsgebonden toegang tot 
technologie met een optie tot aankoop*

Levenscyclusbeheer
Implementeer apparatuur snel en betaal voor 
het gebruik, niet het bezit: keuze aan het einde 
van de cyclus en bijdrage aan de 
kringloopeconomie en duurzaamheidsdoelen

Lagere kosten
Operationaliseer technologiekosten en 
minimaliseer de kosten voor hardware, 
IT-beheer en ondersteuning zonder investering 
vooraf en met besparing over de hele periode

Meerdere structuren
Voorspelbare, eenvoudig te budgetteren 
betalingen kunnen worden afgestemd op 
voorspelde groei, geplande projecten of om 
betalingen voor gebundelde oplossingen te 
vereenvoudigen

Eenvoudige structuren
Een eenvoudige �nanciële structuur maakt 
het makkelijker om budgetten te maken en de 
eigendomskosten over een periode te 
spreiden

Verbeter de cash�ow
Verlicht de last van hoge IT-aanschafkosten 
en bewaar reserves voor andere 
investeringen

Complete oplossingen
Biedt betaalbare technologieovername via 
gebudgetteerde betalingen voor eigendom 
van hardware, software en services

* De beschikbaarheid van aankoopopties kan per land verschillen, afhankelijk van het geselecteerde leasetype.

Lease en �nanciering wordt verstrekt aan daarvoor in aanmerking komende zakelijke klanten door Dell Bank International d.a.c, handelend onder de naam Dell Financial Services (DFS) gevestigd te Innovation House, 
Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Ierland en gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Aanbiedingen kunnen gewijzigd worden zonder nadere berichtgeving en gelden onder voorbehoud van 
beschikbaarheid van het product, of men in aanmerking komt voor kredietgoedkeuring en uitvoering van verstrekte documentatie aan en acceptatie door DFS. Niet alle klanten komen in aanmerking voor deze tarieven. Dell 
Technologies en het Dell Technologies logo zijn handelsmerken van Dell Inc.


