Tenha flexibilidade para adquirir
impressoras digitais HP Indigo
de acordo com suas condições

A HP Financial Services pode ajudar
os clientes a encontrar novas maneiras
de planejar, adquirir, consumir e
adaptar a tecnologia necessária para a
transformação do local de trabalho.

Obtenha a tecnologia que ajudará você a criar vantagem
competitiva
Acelere a expansão dos seus negócios e modernize suas operações com o desempenho
digital de alta velocidade das impressoras HP Indigo e a flexibilidade para adquirir e consumir
novas tecnologias de acordo com as suas condições. De trabalhos comerciais a etiquetas e
embalagens, a solução de investimento em tecnologia da HP Financial Services pode lhe dar
acesso à tecnologia líder de setor, que é capaz de potencializar seu negócio e estar alinhada
ao seu orçamento e necessidades específicas.

Programa de aceleração de 6 meses com financiamento da
HP Indigo
Reduza os custos iniciais da aquisição de uma nova impressora digital HP Indigo e obtenha
flexibilidade de orçamento para agilizar a implantação, a instalação e o treinamento
relacionados a sua nova tecnologia.
Adquira tranquilamente sua nova tecnologia com uma aceleração de 6 meses em um prazo
de 60 meses. Aproveite os pagamentos menores durante os 6 primeiros meses, seguidos de
pagamentos iguais no restante do prazo. Essa flexibilidade maior pode lhe ajudar a aproveitar
novas oportunidades de negócios e conseguir maior produtividade ainda mais rápido.

Detalhes do programa
• Os equipamentos que fazem parte do programa são as HP Indigo séries 10000, 20000,
30000, 7000, 5000, WS6000, 8000 e 3000
• Disponível na maioria dos países nos quais a HP Financial Services opera
• Hardware adicional da HP ou de outras marcas, software, equipamentos de acabamento,
garantias, serviços e instalação não incluídos no programa especial podem ser incluídos
nos pagamentos com taxas-padrão

Acesse nosso site:
hp.com/go/hpfinancialservices

Você tem a flexibilidade de complementar ou expandir de acordo com o crescimento de sua
empresa e, no final do prazo escolhido por você, simplificamos a atualização e a renovação
para a última geração de equipamentos HP, para que você possa manter seus negócios em
posição de expandir e melhorar, com a mais avançada tecnologia de impressão.
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