Programa promocional

NOVO ADIAMENTO PARA
DESPESAS DE TECNOLOGIA
Adiamento de pagamento por 90 dias para novas
tecnologias
A HPE Financial Services pode ajudar
a aliviar parte da tensão sentida pelas
empresas em todo o mundo, à medida
que navegam em um clima comercial
incerto. De ajudar a liberar capital
das infraestruturas existentes, a adiar
pagamentos e fornecer tecnologia
usada para aliviar a tensão de
capacidade, a HPEFS tem a capacidade
de ajudar a resolver rapidamente alguns
dos problemas mais prementes.

Entre em contato com o
representante local da HPE Financial,
representante de serviços ou
revendedor parceiro autorizado para
obter mais detalhes e assistência.

Faça seu orçamento para 2020 esticar
durante tempos difíceis: coloque o
equipamento em funcionamento hoje
e não faça pagamentos pelos primeiros
90 dias do prazo do seu contrato.

• Sem pagamentos por até 90 dias, seguidos
de 36 pagamentos reduzidos mensais

• Portfólio completo de servidores
e sistemas, redes e hardware de
armazenamento de dados da HPE. Os itens
selecionados que não são de hardware
(por exemplo, software, dispositivos de
software, serviços e instalação) podem ser
agrupados e incluídos; sujeito a aprovação
de crédito.

• Acordo de financiamento de valor justo de
mercado

Saiba mais em

Adiamento por 90 dias1
A oferta não pode ser combinada
com outras promoções especiais.
1

Tome a decisão de compra certa.
Entre em contato com nossos especialistas
em pré-venda.

Chat

Email

Call

Compartilhe agora
Obtenha atualizações

Equipamentos elegíveis

• Transações acima de US$ 5.000 são
elegíveis

hpe.com/hpefinancialservices

• Disponível globalmente onde quer que a
HPE Financial Services opere
Podemos adaptar uma solução às suas
necessidades exatas e requisitos de
orçamento.
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