
HPE uruchomiło program wymiany
i odkupienia starszej infrastruktury 
IT od klienta końcowego, na macierze 
All Flash HPE

Integrator, Firma Partnerska może zgłosić odkup starszej infrastruk-
tury IT (macierz dyskowa) i sprzedaż rozwiązania HPE Primera, HPE 
3PAR lub HPE Nimble Flash.

Klient końcowy otrzyma wtedy do $1,000/TB za każdy TB surowej 
przestrzeni zakupionego rozwiązania All Flash lub za każdy TB 
użytkowej przestrzeni wymienianej macierzy dyskowej; można 
wybrać która wartość będzie bardziej atrakcyjna dla klienta końco-
wego!
Limit maksymalny to $20,000.

Przy wymianie starszej macierzy HPE klient otrzyma do $1,000 
per TB;

Przy wymianie starszej macierzy innego producenta niż HPE, 
klient otrzyma do $2,000 per TB;

Jak to działa?

Przykład:

Proces:

Jeśli klient kupi 20TB surowej przestrzeni flash na HPE 
Primera, 3PAR lub Nimble, i zgłasza do odkupu 10TB 
starszej macierzy HPE, będzie uprawniony do wypłacenia 
do $20,000 (20TB x $1,000 ).

Jeśli klient kupi 5TB surowej przestrzeni na HPE Primera, 
3PAR lub Nimble, i zgłasza do odkupu 10TB starszej macie-
rzy innego producenta niż HPE, będzie uprawniony do 
wypłacenia do $20,000 (10TB x $2,000 ).

Zwrot Kontra zakup… Zwrot per TB

Jakakolwiek marka, 
jakikolwiek wiek

Kompletne i sprawne

Było własnością 
klienta końcowego 
przez przynajmniej 
ostatnie 6 miesięcy

HPE Nimble Storage

HPE 3PAR StorServ

HPE Primera

Macierze dyskowe 1,000 / TB przy 
zwrocie starszej 
macierzy HPE

$2,000 / TB przy 
zwrocie starszej 
macierzy innego 
producenta niż 
HPE

Limit - $20,000
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Sprzedawca może stworzyć niewiążącą ofertę oraz zgłosić chęć 
uczestniczenia w programie na rzecz klienta końcowego 
na stronie www.hpe.com/eu/tradein .

Aplikacje są rozpatrywane przez HPE oraz potwierdzane razem z 
ostatecznym poziomem refundacji. Poziomy refundacji przed 
akceptacją HPE nie są wiążące.

Zaakceptowana kwotacja pozostaje ważna przez okres 90 dni.
W ciągu tego okresu zgłoszenie powinno zostać kompletowane i 
zgłoszone do HPE.

HPE daje 90 dni od momentu zgłoszenia do momentu faktycz-
nego zwrotu starszych produktów.

Po odbiorze, w ciągu 45 dni zostaje wykonany przelew pieniężny 
na wskazane konto bankowe klienta końcowego.

www.hpe.com/eu/tradein


