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1. IVA no inclòs. Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per a 15.000 km/any. Oferta vàlida fins al 30-6-2015 o fins a esgotar 
les existències a la península i les Balears (Audi A3 Sportback Advance edition 1.6 TDI 110 cv: 35 unitats, consum mixt 
de 3,8 l/100 km i emissions de CO2 de 99 g/km). Termini d’entrega estimat: 30 dies. Disponibles per a altres terminis i 
quilometratges. La fotografia pot no coincidir amb les versions o els equipaments oferts. CaixaRenting, SAU, Gran Via de 
Carles III, 87, 08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita al R. M. de Barcelona, tom 24727, foli 192, full B-10673, inscripció 
13a. Informació vàlida fins al 30 de juny de 2015.

AUDI A3 Sportback Advance edition
1.6 TDI 110 CV

 Pintura de color blanc amalfi.
 Tapisseria de tela negra.
 Fars de xenó plus.
 Climatitzador Comfort Plus.
 Audi Side Assist.
 Paquet Connectivity.
 Llandes 17”.
 Encesa diürna automàtica.

 Control automàtic de velocitat.
 Sensor de llum i pluja.
 Mans lliures Bluetooth.
 Sensor d’aparcament davanter i posterior.
 Motor dièsel de 110 cv.
 Consum mixt: 3,8 l/100 km.
 Emissions de CO

2
: 99 g/km.

 Termini d’entrega estimat: 30 dies.

CaixaRenting

Auto

De nou, per davant

Aprofiti els 
avantatges 
del rènting

Tots els serveis en 
una única quota 
mensual

El rènting li ofereix molts més avantatges 

Totes les despeses del bé s’integren 
en un únic pagament mensual.

La capacitat creditícia no es redueix.

La quota mensual pot deduir-se en 
l’IRPF o l’IS, i l’IVA és compensable 
(segons la legislació fiscal vigent).

Tots els costos es poden conèixer 
per avançat i així s’eviten 
despeses inesperades.

Lloguer del vehicle durant 48 
mesos i per a 15.000 km/any. 

Canvi de pneumàtics 
(segons contracte).

Assistència en carretera.

Manteniment i reparacions.

Assegurança.

CarProtect amb sistema bonus/malus.

Impost de circulació.

Serveis inclosos Principals avantatges 

Per obtenir més informació,
consulti www.caixarenting.es
o truqui al telèfon 902 193 180.
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Elements inclosos: Característiques principals: 


