IBM
Global
Financing

Substitua os
custos iniciais por
pagamentos mensais
previsíveis, com
taxas competitivas
em 12 meses.

Opções de financiamento para sua solução IBM Power Systems
Leasing

Financiamento
total da solução

• Pague pelo uso do servidor
durante o prazo do leasing, com
várias opções no final do contrato.
• Menor custo total de propriedade.
• Transfere o risco de obsolescência
e o descarte para a IBM Global
Financing.

• Customize um plano de
financiamento para o seu
projeto IBM Power Systems para
alinhar os custos aos benefícios
esperados ao longo do tempo.
• Pode incluir hardware, software
e serviços IBM®.

Os especialistas da
IBM Global Financing
compreendem o risco de
crédito e tecnologia.

Há mais de 35 anos, a IBM ajuda
as empresas a atender suas
necessidades de TI de forma
mais acessível e flexível.

Planos de
pagamento
• Pague pela solução ao longo do
tempo com pagamentos mensais
ou trimestrais mais acessíveis,
minimizando os pagamentos iniciais.
• Escolha entre condições de
pagamento flexíveis com taxas
de juros competitivas.

Para saber mais sobre soluções
de financiamento para
IBM Power Systems, entre em
contato com um Parceiro de
Negócios IBM ou visite-nos em
ibm.com/ﬁnancing/br-pt.
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