
Rènting

Publicitat

Serveis inclosos
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1.267,00€/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 1.120,74 1.047,11 1029,08 1.356,10 1.267,001 1.245,19 

15.000 km 1146,54 1.071,53 1052,78 1.387,31 1.296,55 1.273,86 

20.000 km 1189,53 1.111,71 1092,26 1.439,33 1.345,17 1.321,63 

25.000 km 1234,14 1.153,40 1133,21 1.493,31 1.395,61 1.371,18 

30.000 km 1280,42 1.196,65 1175,70 1.549,31 1.447,95 1.422,60 

Oferta vàlida per a Península i Balears.

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

Principals característiques 

 • Tapisseria cuir Vernasca color cafè

 • Capacitat maleter 500/1.720 litres

 • Cilindrada 2.998cc

 • Tracció integral

 • Capacitat tanc combustible 69 litres

 • Mesures (MM) (llargada x amplada x 
alt) 4.922 x 2.004 – 2.218 x 1.745

BMW X5 xDrive 45e 
Automàtic

Motor PHEV G

2+3 Places - 5 Portes

Tipus de transmissió automàtic

Color gris metal·litzat

Acceleració: (0-100km/h) 5,6 (s)

Velocitat máxima 235 (Km/h)
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Rènting

Publicitat: BMW X5 xDrive 45e Automàtic 210 kW (286 CV): consum combinat 1,3 (l/100km), emissions combinades CO2 WLTP 30 (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. 50 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

 • Suspensió pneumàtica adaptativa 2 eixos
 • Ràdio DAB+
 • TeleServices
 • Trucada d'emergència obligatòria
 • Serveis eDrive 
 • Serveis ConnectedDrive
 • Connected Package Professional
 • BMW Live Cockpit Professional
 • Connectivitat Smartphone

Seguretat

 • Cargols antirobatori per a les llantes
 • Control de pressió de pneumàtics
 • Dispositiu d'alarma amb comandament a distància
 • Protecció acústica de vianants
 • Active Guard Plus

Interior

 • Volant esportiu de pell
 • Llum ambient
 • Estores de velours
 • Motllures interiors d'alumini fosc efecte reixeta

Exterior

 • Paquet retrovisors exteriors ampliat

 • xLine
 • Cable de càrrega ràpida
 • 20", estil 738 / bicolor / Runflat / diferents dim
 • Fars LED adaptatius
 • Parking Assistant Plus
 • Paquet Confort Plus

 • Accés confort
 • Seients confort davanters, amb reglatge elèctric
 • Paquet confort de temperatura davanter
 • Càrrega sense fil per a dispositius mòbils

 • Paquet Travel
 • Sostre de vidre panoràmic
 • Xarxa de separació de maleter
 • Persiana solar a les finestretes laterals del 
darrere d'accionament mecànic

 • Travel & Comfort System

 • Carrils longitudinals M per a la baca en negre 
brillantor Shadow Line

 • Tauler d'instruments en Sensatec
 • Motllures exteriors M en negre brillantor Shadow 
Line

 • Pneumàtics amb funcionament en cas d'avaria 
(runflat)

 • Canvi automàtic esportiu
 • Vidres tintats per a protecció solar
 • Assistent per a llum de carretera
 • Driving Assistant
 • Sistema de so HIFI
 • Connexió Wi-Fi


