HP Subscription
Obtenha a mais recente tecnologia de local de trabalho
para seu negócio em crescimento, tudo em um pacote

A HP Financial Services ajuda seus
clientes a encontrar novas formas
de planejar, adquirir, consumir e
adaptar a tecnologia necessária para a
transformação do local de trabalho.

Pacotes de tecnologia HP personalizados para atenderem
às suas necessidades
Muitas empresas estão procurando uma maneira mais fácil de gerenciar a tecnologia para o
seu local de trabalho. Considerando que a modernização é essencial para a produtividade e
o crescimento da sua empresa, a HP Subscription oferece uma solução completa, flexível e
sem preocupações que permite que você agrupe PCs, tablets e impressoras com software e
serviços de suporte em um conveniente modelo de pagamento por unidade. Elimine o ônus
de ter que lidar com a avaliação e a aquisição de TI e tenha mais tempo para se concentrar
no desenvolvimento dos seus negócios com colaboração segura e móvel e acesso a dados e
aplicativos em qualquer lugar e a qualquer momento.

Uma solução conveniente, rápida e flexível
Aquisição simples e direta
Economize tempo simplificando o planejamento, a aquisição e a substituição de sua tecnologia
de local de trabalho e escolha entre dispositivos com o melhor design e funcionalidade que
ajudarão sua empresa a operar de maneira mais inteligente.
Gerenciamento e manutenção sem stress
Experimente a mais recente tecnologia e serviços de suporte que asseguram que o equipamento
seja mantido em boas condições operacionais, ajudando a minimizar o dispendioso tempo de
paralisação associado ao envelhecimento dos dispositivos.
Fique na liderança da tecnologia mais recente
Mantenha as atualizações de todo o seu hardware de assinatura em uma programação
consistente, renovando, ao mesmo tempo, e eliminando preocupações envolvendo o
gerenciamento do descarte de equipamento.

Acesse nosso site:
hp.com/go/hpfinancialservices

Por que a HP Subscription é a solução certa para o seu
negócio?
• Pacotes customizados para atender suas necessidades de negócios exclusivas
• Pagamento mensal conveniente1
• Solução de serviço completa com hardware, software e serviços incluídos
• Renovação e atualização a cada 2 ou 3 anos2
• Capacidade de expandir rapidamente de acordo com o crescimento da sua força de trabalho
A HPE Subscription é uma solução flexível que fornece acesso simples e fácil à tecnologia de
local de trabalho, software e serviços de suporte em um modelo configurável de pagamento por
unidade configurável e por uma taxa fixa.

Como isso funciona?
1. Registre-se
Ligue para
+1-866-625-0242 e receba
uma cotação personalizada
com base no seu
orçamento e necessidades.
Assine os documentos
de inscrição e você está
no negócio!

2. Prepare-se
Comece a usar seu
novo equipamento HP e
trabalhe produtivamente
por 24 ou 36 meses.

3. Renove
Quando sua assinatura
terminar, simplesmente
devolva seu produto
e receba um novo
equipamento com nossa
tecnologia mais recente!

Compreendemos que a sua empresa é única e uma solução universal não lhe atende. À medida
em que sua empresa cresce e evolui, trabalharemos com você para garantir que tenha a
quantidade certa de tecnologia, a flexibilidade para se adaptar à mudança e o suporte que
precisa para manter seus dispositivos seguros e os funcionários satisfeitos e produtivos.
Entre em contato com o representante da HP Financial Services para obter mais detalhes
e ajuda.

Cadastre-se para receber
atualizações
hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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Os preços podem variar com base no produto e na configuração que você escolher.
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 financiamento e os serviços são disponibilizados pela Hewlett-Packard Financial Services Company e por suas filiais e subsidiárias
O
(coletivamente, HPFSC) em certos países e estão sujeitos à aprovação de crédito e execução da documentação padrão da HPFSC. As
taxas e os termos se baseiam na classificação de crédito do cliente, nos tipos de oferta, nos serviços e/ou no tipo de equipamentos
e opções. Nem todos os clientes poderão se qualificar. Nem todos os serviços ou ofertas estão disponíveis em todos os locais.
Outras restrições podem ser aplicadas. A HPFSC se reserva o direito de alterar ou cancelar esse programa a qualquer momento, sem
aviso prévio.
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