
Rènting

Publicitat

Serveis inclosos
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706,00€/mes1 

IVA inclòs 
48 mesos - 10.000 km/any

Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 10.000 km/any

Canvi de pneumàtics per desgast i punxades

Manteniment, ITV i reparacions2

Assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació 
de danys propis amb quota tancada durant tota la 
vigència del contracte de rènting

Impost de matriculació i circulació 

Assistència en carretera 24 hores

Xarxa de tallers preferent amb servei de 
recollida i lliurament gratuït

Gestió de multes

Quotes a altres terminis i quilometratges

Cuotas sense IVA Cuotas amb IVA

36 mesos 48 mesos 60 mesos 36 mesos 48 mesos 60 mesos

10.000 km 631,49 583,47 565,71 764,10 706,001 684,51 

15.000 km 663,85 614,68 594,70 803,26 743,76 719,59 

20.000 km 698,71 646,95 625,92 845,44 782,81 757,36 

25.000 km 735,39 680,91 658,79 889,82 823,90 797,14 

30.000 km 774,00 716,66 693,37 936,54 867,16 838,98 

Oferta vàlida per a Península i Balears.

Per a més informació, www.CaixaBankequipment.com o 931 110 110

Principals característiques 

 • Tapisseria Sensatec negra

 • Capacitat maleter 550/1600 litres

 • Cilindrada 1.995 cc

 • Tracció integral

 • Capacitat dipòsit combustible 68 litres

 • Mesures (MM) (llarg x ample x alt)  
4.708 x 1.891-2.138 x 1.676

BMW X3 xDrive 20d 
xLine Automàtic

MildHybrid D

2 + 3 places - 5 portes

Tipus de transmissió automàtica

Color negre metal·litzat

Acceleració (0-100 km/h) 7,9 (s)

Velocitat màxima: 213 (km/h)
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Rènting

Publicitat: BMW X3 xDrive20d xLine Automático 140 kW (190 CV): consum combinat 5,9 (l/100km), emissions combinades CO2 WLTP 154 (g/km)

1. IVA inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 10.000 km l'any. Els quilòmetres addicionals tindran un cost afegit. Només permet pagament mensual. 
Obligació de permanència durant els mesos de contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 31/12/2022 o fins 
a esgotar existències a la Península i les Balears. 205 unitats disponibles. Hi ha altres ofertes disponibles per a altres terminis i quilometratges. Termini de 
lliurament estimat en funció de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l'equipament oferts. La concessió de 
l'operació està condicionada a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de pagament del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat. 2. No estan 
incloses les reparacions per mal ús. Comercialitzat per CaixaBank, S.A., agent d'Arval Service Lease, S.A.U., amb domicili a l'av. del Juncal, 22-24, 28703 San 
Sebastián de los Reyes (Madrid), i NIF A-81573479. NRI 5073-2022/05541.

Informació vàlida fins al 31/12/2022.

Equipament de serie inclòs

Equipament opcionals inclòs

Tecnologia i connectivitat

 • Sistema de recuperació Mild-Hybrid 48 V
 • Ràdio DAB+
 • Trucada d'emergència intel·ligent
 • Teleservices
 • Serveis ConnectedDrive
 • Parking Assistant
 • Connected Package Professional
 • BMW Live Cockpit Plus
 • Connectivitat Smartphone

Seguretat

 • Dipòsit combustible de capacitat superior
 • Cargols antirobatori per a les llantes
 • Control de pressió de pneumàtics
 • Desactivació de l'airbag de l'acompanyant
 • Active Guard
 • Fars de LED
 • Assistent per a llum de carretera

Interior

 • Estores de velours
 • Motllures interiors negres de brillantor amb perfil 
crom perlat

 • Climatitzador
 • Xarxa de separació de maleter
 • Retrovisor interior amb ajust antienlluernament
 • Seients esportius per a conductor i acompanyant

 • Accés confort
 • Llantes 19”, estil 692
 • Joc de reparació de pneumàtics

 • Vidres tintats per a protecció solar
 • Sostre M en color antracita
 • Paquet de compartiments


