
TECHNOLOGY ROTATION

Wymieniaj sprz!t regularnie (co 36, 48 lub 60 
miesi!cy), aby oszcz!dza" pieni#dze i 
jednocze$nie zwi!ksza" wydajno$".

TECHNOLOGY OWNERSHIP

Je$li zamiast cyklicznej modernizacji systemów IT priorytetem jest niedrogie rozwi#zanie z regularnymi p%atno$ciami 
przez 36 lub 48 miesi!cy, warto rozwa&y" skorzystanie z promocyjnego niskiego oprocentowania.4
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ZAP!A" MNIEJ
ni! wynosi cena 
zakupu2 i obni& ca%kowity 
koszt u&ytkowania 
nawet o 33%3

*Wa&ne informacje na odwrocie

DOWIEDZ SI" WI"CEJ O 
KORZY#CIACH ZWI$ZANYCH Z 

OFERT$ TECHNOLOGY ROTATION >
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Wybierz jedn# z dwóch opcji: Technology Ownership lub Technology Rotation

180 dni1

Skontaktuj si! ze swoim opiekunem klienta ju& dzi$

DOWIEDZ SI" WI"CEJ NA TEMAT WSZYSTKICH NASZYCH PROMOCYJNYCH OFERT FINANSOWANIA >

Zapewnij swojej 
%rmie ci&g'o() 
dzia'ania 
dzi!ki promocyjnemu 
'nansowaniu projektów IT 

Wdra#aj rozwi$zania IT ju# 
TERAZ i odraczaj p%atno&ci 
nawet o

https://www.delltechnologies.com/pl-pl/payment-solutions/leasing.htm
https://www.delltechnologies.com//pl-pl/payment-solutions/index.htm


Dwie trzyletnie odnawialne 
umowy leasingu 

komputerów osobistych na 
okres sze!ciu lat

ZAOSZCZ!D" PODWÓJNIE, zwi!kszaj"c produktywno#$ i maksymalizuj"c 
równowag# ekologiczn" dzi#ki promocji Technology Rotation

ZAP#A$ MNIEJ ni% wynosi cena zakupu1

za komputery stacjonarne, notebooki i stacje robocze,

Obni$ ca%kowity koszt u&ytkowania i oszcz!dzaj w ca%ym cyklu &ycia sprz#tu IT. Ponadto 
regularna rotacja urz"dze% IT podniesie ich efektywno!& i bezpiecze%stwo, jednocze!nie 

zwi#kszaj"c wydajno!& i zadowolenie pracowników.

uwalniaj"c !rodki na inne cele i zachowuj"c gotówk# pod r#k".

*Wa$ne informacje na odwrocie

Skontaktuj si# ze swoim opiekunem klienta ju$ dzi!

w porównaniu z zakupem 
jednego komputera i 
korzystaniem z niego 

przez sze!& lat2

Dowiedz si# wi#cej o naszym rozwi"zaniu TECHNOLOGY ROTATION
i wszystkich naszych PROMOCJACH

OBNI'( CA)KOWITY
KOSZT

U'YTKOWANIA O

28%
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Zdob"d' i utrzymaj 
przewag! nad 
konkurencj" 
dzi#ki promocji Technology 
Rotation na urz"dzenia klienckie 

https://www.delltechnologies.com//pl-pl/payment-solutions/index.htm
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/payment-solutions/leasing.htm


Dwie trzyletnie odnawialne 
umowy leasingu urz!dze" 
pami#ci masowej w ci!gu 

sze$ciu lat

ZAP!A" MNIEJ ni# wynosi cena zakupu1

za urz!dzenia PowerStore,

Obni% ca!kowity koszt u"ytkowania i oszcz#dzaj w ca!ym cyklu "ycia sprz#tu IT. Ponadto regularna 
rotacja urz!dze" IT podniesie ich efektywno$& i bezpiecze"stwo, jednocze$nie zwi#kszaj!c wydajno$&

i zadowolenie pracowników.

uwalniaj!c $rodki na inne cele i zachowuj!c gotówk# pod r#k!.

w porównaniu z 
zakupem pami#ci

masowej na sze$& lat2

OBNI'( CA)KOWITY
KOSZT

U'YTKOWANIA O

26%

*Wa%ne informacje na odwrocie

Skontaktuj si# ze swoim opiekunem klienta ju% dzi$

Dowiedz si# wi#cej o naszym rozwi!zaniu TECHNOLOGY ROTATION
i wszystkich naszych PROMOCJACH
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MO$LIWO%& BEZPROBLEMOWEGO PRZED'U$ENIA
Skorzystaj z dodatkowych opcji, je$li pod koniec okresu rotacji nie b#dziesz mie& pewno$ci co do dalszego 
u%ytkowania. Zapewnij sobie komfort i przed*u% 36-miesi#czny plan rotacji do 60 miesi#cy, korzystaj!c z 

dwóch 12-miesi#cznych prolongat..

ZAOSZCZ$D% PODWÓJNIE, zwi#kszaj(c produktywno)* i maksymalizuj(c 
równowag# ekologiczn( dzi#ki promocji Technology Rotation

Zdob(d+ i utrzymaj 
przewag# nad konkurencj( 
dzi#ki promocji 
Technology Rotation na 
urz!dzenia PowerStore 

https://www.delltechnologies.com//pl-pl/payment-solutions/index.htm
https://www.delltechnologies.com/pl-pl/payment-solutions/leasing.htm


Elastyczne p'atno(ci
za technologi!, której potrzebujesz 

1 180 dni odroczenia p%atno$ci dla rozwi#za( sieciowych, serwerowych i pami!ci masowej. 90 dni odroczenia p%atno$ci dla komputerów stacjonarnych, notebooków i stacji roboczych. 
2 Promocja Technology Rotation: Oferta promocyjna obowi#zuje do 30 stycznia 2022 roku. Promocja oparta jest na ca%kowitym koszcie u&ytkowania (Total Cost of Usage, TCU) wynosz#cym 87% 
w przypadku 36-miesi!cznej umowy leasingowej na kwot! od 5 tys. do 500 tys. USD (lub jej równowarto$" w walucie lokalnej) dla wszystkich kwali'kuj#cych si! urz#dze( klienckich, serwerów i 
rozwi#za( sieciowych. W%a$cicielem sprz!tu jest leasingodawca.
3 Raport IDC sporz#dzony na zlecenie 'rmy Dell: „Financial solutions enable your PC lifecycle strategy”, luty 2019. W%a$cicielem sprz!tu jest leasingodawca.
4 Leasing 'nansowy: Oferta promocyjna obowi#zuje do 30 stycznia 2022 roku. Promocja oparta jest na promocji z opcj# wykupu po ustalonej cenie (Fixed Price Option, FPO) przy niskim 
oprocentowaniu 2,49% dla 36- lub 48-miesi!cznych umów leasingowych na kwot! od 100 tys. do 500 tys. USD (lub jej równowarto$" w walucie lokalnej) dla wszystkich kwali'kuj#cych si! urz#dze( 
klienckich, pami!ci masowej, serwerów i rozwi#za( sieciowych oraz na promocji z opcj# wykupu po ustalonej cenie przy niskim oprocentowaniu 3,49% dla 36- lub 48-miesi!cznych umów 
leasingowych na kwot! od 5 tys. do 100 tys USD (lub jej równowarto$" w walucie lokalnej) dla wszystkich kwali'kuj#cych si! urz#dze( klienckich, pami!ci masowej, serwerów i rozwi#za( sieciowych. 
Opcja wykupu po ustalonej cenie jest zwykle udost!pniana w formie leasingu 'nansowego (w%a$cicielem sprz!tu jest leasingodawca). Opcje wykupu lub 'nansowania w systemie p%atno$ci ratalnych 
lub kredytowania mog# si! ró&ni" w zale&no$ci od kraju.

Leasing i 'nansowanie udzielane s# zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi dzia%alno$" handlow# pod nazw# Dell Financial Services (DFS), z 
siedzib# w Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mog# podlega" zmianom bez 
uprzedniego powiadomienia i uzale&nione s# od dost!pno$ci produktów, ich kwali'kowalno$ci dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. 
Nie wszycy klienci mog# zosta" zakwali'kowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies s# znakami towarowymi Dell Inc.”

DLACZEGO WARTO WYBRA" OFERT( TECHNOLOGY ROTATION?
P%acisz za dost!p do technologii przez okre$lony czas i mo&esz skorzysta" z opcji jej wykupienia na koniec 
okresu podstawowego.

ZARZ$DZANIE CYKLEM *YCIA 

SPRZ"TU

Szybko wdra&aj infrastruktur! IT

P%a" za u&ytkowanie zamiast za 
posiadanie sprz!tu

Osi#gaj cele zwi#zane z 
równowag# ekologiczn# i wnie$ 
swój wk%ad do gospodarki o obiegu 
zamkni!tym

NI*SZE KOSZTY 

Ograniczaj wydatki
na technologi!

Minimalizuj koszty sprz!tu, 
zarz#dzania IT i pomocy 
technicznej

Oszcz!dzaj wraz z up%ywem 
czasubez inwestycji pocz#tkowej

ELASTYCZNA STRUKTURA

Przewidywalne, %atwe do 
planowania p%atno$ci

Strukturyzacja w celu 
dostosowania do przewidywanego 
wzrostu i planowanych projektów

Prostsze p%atno$ci w przypadku 
pakietów rozwi#za(

DLACZEGO WARTO WYBRA" OFERT( TECHNOLOGY OWNERSHIP?
Roz%o&enie kosztów posiadania na ca%y okres u&ytkowania technologii

PROSTA STRUKTURA

Prosta struktura p%atno$ci,
które %atwo zaplanowa"

Roz%o&enie w czasie
kosztów u&ytkowania

POPRAWA PRZEP+YWU 

#RODKÓW PIENI"*NYCH

Brak wysokich kosztów 
pocz#tkowych zwi#zanych z 
nabywaniem sprz!tu IT

Zachowanie $rodków na inne 
inwestycje

COMPLETE SOLUTIONS

Technologia w zasi!gu mo&liwo$ci 
'nansowych

Bud&etowanie wydatków na 
sprz!t, oprogramowanie i us%ugi



95% elementów jest 
odnawianych i zyskuje 
drugie $ycie dzi#ki ich 
odsprzeda$y.

• Przegl"danie s*nansowanych zasobów i zarz"dzanie nimi.
• Dost#p do danych kontaktowych.
• Przegl"danie faktur i statusów p+atno!ci.
• Zarz"dzanie opcjami zako%czenia leasingu.

myDFS.com
Twój portal online
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95% 5%

Pozosta+e 5% oddaje si# do recyklingu 
zgodnie z lokalnymi przepisami, takimi jak 

WEEE w Europie.

Technology Rotation
Prosty sposób, by zwi#kszy& równowag# 
ekologiczn" i u+atwi& zarz"dzanie.

1 Promocja Technology Rotation: Oferta promocyjna obowi"zuje do 30 stycznia 2022 roku. Promocja oparta jest na ca+kowitym koszcie u$ytkowania (Total Cost of Usage, TCU) wynosz"cym 87% w 
przypadku 36-miesi#cznej umowy leasingowej na kwot# od 5 tys. do 500 tys. USD (lub jej równowarto!& w walucie lokalnej) dla wszystkich urz"dze% pami#ci masowej. W+a!cicielem sprz#tu jest leasingodawca.
2 Raport IDC sporz"dzony na zlecenie *rmy Dell: „Financial solutions enable your PC lifecycle strategy”, luty 2019.

Leasing i *nansowanie udzielane s" zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi dzia+alno!& handlow" pod nazw" Dell Financial Services (DFS), z siedzib" w 
Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mog" podlega& zmianom bez uprzedniego 
powiadomienia i uzale$nione s" od dost#pno!ci produktów, ich kwali*kowalno!ci dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci 
mog" zosta& zakwali*kowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies s" znakami towarowymi Dell Inc.”

TECHNOLOGY ROTATION I GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNI!TYM
Po+"czenie naszych rozwi"za% w zakresie p+atno!ci z Twoj" strategi" biznesow" mo$e u+atwi& Ci realizacj# 
celów zwi"zanych z równowag" ekologiczn" i pozytywnie wp+yn"& na !rodowisko.

Z #ATWO&CI' ZARZ'DZAJ SWOIMI 
ZASOBAMI 24/7
Nasz portal online zapewnia ca+odobowy dost#p do wszystkiego, 
czego potrzebujesz do zarz"dzania kontem Dell Financial Services.



95% elementów jest 
odnawianych i zyskuje 
drugie %ycie dzi#ki ich 
odsprzeda%y.

• Przegl!danie s+nansowanych zasobów i zarz!dzanie nimi.
• Dost#p do danych kontaktowych.
• Przegl!danie faktur i statusów p*atno$ci.
• Zarz!dzanie opcjami zako"czenia leasingu.

myDFS.com
Twój portal online
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95% 5%

Pozosta*e 5% oddaje si# do recyklingu 
zgodnie z lokalnymi przepisami, takimi jak 

WEEE w Europie.

Technology Rotation
Prosty sposób, by zwi#kszy& równowag# 
ekologiczn! i u*atwi& zarz!dzanie.

1 Promocja Technology Rotation: Oferta promocyjna obowi!zuje do 30 stycznia 2022 roku. Promocja oparta jest na ca*kowitym koszcie u%ytkowania (Total Cost of Usage, TCU) wynosz!cym 83% w 
przypadku 36-miesi#cznej umowy leasingowej na kwot# od 5 tys. do 500 tys. USD (lub jej równowarto$& w walucie lokalnej) dla wszystkich urz!dze" PowerStore. W*a$cicielem sprz#tu jest leasingodawca.
2 Raport IDC InfoBrief powsta* na zlecenie Dell EMC. Marzec 2019 r. „Making the case for Lease vs. Buy Storage”.

Leasing i +nansowanie udzielane s! zaaprobowanym klientom handlowym przez Dell Bank International Limited, który prowadzi dzia*alno$& handlow! pod nazw! Dell Financial Services (DFS), z siedzib! w 
Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, Dublin 18, Irlandia i który jest nadzorowany przez Centralny Bank Irlandii. Oferty mog! podlega& zmianom bez uprzedniego 
powiadomienia i uzale%nione s! od dost#pno$ci produktów, ich kwali+kowalno$ci dla klienta, decyzji kredytowej i wykonania dokumentów dostarczonych i zaaprobowanych przez DFS. Nie wszycy klienci 
mog! zosta& zakwali+kowani do niniejszych warunków. Dell Technologies i logo Dell Technologies s! znakami towarowymi Dell Inc.”

TECHNOLOGY ROTATION I GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNI$TYM
Po*!czenie naszych rozwi!za" w zakresie p*atno$ci z Twoj! strategi! biznesow! mo%e u*atwi& Ci realizacj# 
celów zwi!zanych z równowag! ekologiczn! i pozytywnie wp*yn!& na $rodowisko.

Z !ATWO&CI' ZARZ'DZAJ SWOIMI 
ZASOBAMI 24/7
Nasz portal online zapewnia ca*odobowy dost#p do wszystkiego, 
czego potrzebujesz do zarz!dzania kontem Dell Financial Services.


