Wynajmij – nie kupuj. Zerowe oprocentowanie MacBooków i iPadów

str. 1

www.INNERGO.pl

Wynajmij – nie kupuj. Zerowe oprocentowanie MacBooków i iPadów

Coraz więcej firm przenosi swoich klientów do kanałów zdalnych. Aby ten proces przebiegał sprawnie,
muszą znaleźć się w nich również ich pracownicy. Wymiana czy zakup nowego sprzętu dla personelu jest
jednak dużym przedsięwzięciem. Niewiele firm może pozwolić sobie na jednorazowe wydanie znacznej
kwoty na nowe tablety czy laptopy. Teraz jest na to rozwiązanie. Do końca roku za pośrednictwem
integratora ICT Innergo można wynająć komputery lub iPady Mac i skorzystać z zerowego oprocentowania
w ofercie Apple Financial Services.

Zakup sprzętu elektronicznego jest dla firmy sporym wyzwaniem finansowym, zwłaszcza jeśli zatrudnia ona dużą liczbę
pracowników. Od roku jednak wiele polskich przedsiębiorstw może pozwolić sobie na wyposażenie zespołów w nowe
notebooki, smartfony czy iPady, ponieważ pojawiła się możliwość wynajęcia tych urządzeń. Wszystko dzięki usłudze
Apple Financial Services, którą ma w swojej ofercie Innergo Systems – autoryzowany partner biznesowy Apple w
Polsce.

Ostatni rok pokazał nam, że polscy managerowie bardzo cenią sobie preferencje pracowników,
a także swój czas i bezpieczeństwo cyfrowe organizacji. Nasza oferta długoterminowego wynajmu
sprzętu Apple okazała się dobrym rozwiązaniem dla wielu firm, które dzięki niej uzupełniły swoją
infrastrukturę IT o doceniane na całym świecie produkty.

Firmy, które do końca roku zdecydują się na zamówienie sprzętu o wartości powyżej 40.000 złotych netto, mogą
skorzystać z usługi Apple Financial Services z zerowym oprocentowaniem na iPady oraz MacBooki. W przypadku kom
pute-rów Mac koszty rozkładane są na cztery lata, a już w trzecim roku pojawia się możliwość wymiany
sprzętu na nowszy model. Z kolei zakup iPadów przy oprocentowaniu zero procent rozkładany jest na trzy lata,
z możliwością wymiany tabletów w roku drugim.

W przypadku finansowania iPadów klient dokonuje dwóch płatności rocznych i ma możliwość
zwrócenia produktu na koniec drugiego roku albo dokonania trzeciej i ostatniej płatności, która
sprawia, że tablety stają się własnością firmy. MacBooki kupić można w trzech ratach rocznych, po
wpłacie czwartej i ostatniej sprzęt zostaje w firmie. Przez cały okres najmu gwarantujemy klientowi
wsparcie techniczne ekspertów Innergo.
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Korzystanie z najnowszych wersji urządzeń Apple, które jest możliwe dzięki finansowaniu w modelu AFS, to przede
wszystkim brak problemów z kompatybilnością i minimalizacja kosztów związanych z posiadaniem wielu różnych
generacji tego samego sprzętu. To jednak również dobry sposób na przyciągnięcie do pracy talentów
i wzrost zaangażowania pracowników. Badania przeprowadzone przez firmę Vanson Bourne w 2018 roku pokazują, że
aż 72% ankietowanych osób wybrałoby do pracy właśnie sprzęt firmy Apple. 97% z nich twierdzi też, że wykorzystanie
urządzeń tej konkretnej marki znacznie zwiększa ich produktywność. Usługa Apple Financial Service pozwala zadbać
o pracowników także na inne sposoby. W jej ramach zatrudnieni przechodzą specjalistyczne szkolenia i otrzymują sp
ersonalizowane już wcześniej urządzenia, którymi dział IT może bez trudu centralnie sterować (przy pomocy MDM) –
nie tylko dystrybuując do pracowników aplikacje, ale również zarządzając bezpieczeństwem.

•

Oferta AFS z zerowym oprocentowaniem dostępna jest do 31 grudnia 2019 roku. Więcej o promocji
→ https://www.applesale.innergo.pl/afs

•

Każdy przedsiębiorca zainteresowany usługą AFS może obliczyć miesięczną ratę wynajmu sprzętu
Apple, używając specjalnie przygotowanego kalkulatora → https://afs.innergo.pl/

•

Więcej o usłudze AFS można dowiedzieć się tutaj → https://apple.innergo.pl/finansowanie
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