
IT-behov kan vara svåra att 

förutse. Genom att betala i takt 

med att ni växer får ni en lösning 

för era framtida behov nu och 

vi skapar en differentierad 

betalningsplan som matchar er 

planerade tillväxt.

DELL FINANCIAL SERVICES™

IT-lösningar som växer med verksamheten.

Pay As You Grow från Dell Financial Services gör att du kan få den teknik 
du behöver nu men ändå göra dina lägsta betalningar första året.**

SÅ FUNGERAR DET

PROJICERA
Tillsammans skapar vi en betalningsstruktur som 
matchar er planerade tillväxt över en viss tidsperiod.

• Bättre timing mellan behov och betalningar

INSTALLERA
Ni implementerar hela lösningen direkt eller över tid. 
Betalningarna ökar enligt det förbestämda schemat, 
oavsett användning.

•  Omedelbar tillgång till ytterligare utrustning
•  Snabb leverans vid akuta behov av extra utrustning

PAY AS YOU GROW
Lägst betalning första året, betalningarna ökar 
sedan under år två och tre för att matcha den  
beräknade tillväxten.

• Kontrollera kassaflödet med en betalningsplan  
som passar budgeten
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Exempel: Implementera hela lösningen nu och matcha 
betalningar med intäkter

En molntjänstleverantör behöver driftsätta femtio 13G-servrar med 

ProSupport Plus för att förbereda verksamheten för snabb tillväxt. 

Nuvarande intäkter stödjer dock inte en så stor implementering. Genom att 

betala i takt med den förväntade tillväxten kan man installera den utrustning 

som behövs för att få in nya kunder utan några tekniska fördröjningar. 

Diagrammet visar betalningsplanen för de femtio servrarna.

Om Dell Financial Services

Dell Financial Services bildades 

1997 och är ett IT finansbolag 

som erbjuder heltäckande 

finansieringslösningar till partners 

och kunder i Nordamerika och 

Europa. Dell Financial Services 

är långivare till 15 miljoner 

kunder och partners över hela 

världen, med sex miljarder dollar 

nyfinansiering årligen.**

Betalningarna är som lägst första året och ökar sedan över tid 
för att matcha den planerade tillväxt.

0 - 12 månader

€5,995/m
20 % tillväxt

13 - 24 månader

€8,995/m
50% tillväxt

25 - 36 månader

€14,995/m
100% tillväxt

**Leasing och finansiering tillhandahålls kvalificerade kommersiella kunder av Dell Bank International d.a.c., verksam under namnet Dell Financial Services 
(DFS), med adress Innovation House, Cherrywood Science &Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irland och regleras av Irlands centralbank. 
Erbjudanden kan komma att ändras utan föregående meddelande och är föremål för produkttillgänglighet, kreditgodkännande och utfärdande av 
handlingar som tillhandahålls och godkänns av DFS.

Dell EMC och DELL EMC -logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.

Läs mer ›
Ta reda på mer om Dell Financial Services genom att kontakta din 

Dell EMC Account Manager eller besöka Dell.com/DFS_SE

http://www.dell.com/DFS_SE

