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TESLA Model 3 Gran 
Autonomía AWD 366kW 
Automàtic 4p

935,27€/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 reparacions 

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

Reparacions i manteniments en 
concessions oficials i autoritzades 
pel fabricant. L'arrendatari haurà de 
traslladar el vehicle al centre assignat

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 915,88 772,95 730,88 1.108,21 935,271 884,36 

15.000 km 945,44 803,07 751,98 1.143,98 971,71 909,90 

20.000 km 980,84 827,36 778,90 1.186,82 1.001,11 942,47 

25.000 km 1006,21 851,91 828,21 1.217,51 1.030,81 1.002,13 

30.000 km 1040,80 904,22 890,58 1.259,46 1.094,11 1.077,60 

Oferta vàlida per a Península.

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

Principals característiques 

 • Capacitat maleter: 540 litres (inclou 
davanter)

 • Acceleració: (0-100km/h) 4,4 (s)

 • Velocitat máxima 233 (Km/h)

 • Autonomia 614 km

 • Mides (mm) (llargària x amplària x 
alçària) 4.694 x 2.088 x 1.443

Color blanc 2+3 Places/ 4 Portes

Tipus de transmissió automàticMotor elèctric 366kW
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Rènting

Publicitat: Tesla Model 3 Gran Autonomia AWD 366 kW Automàtic 4p.

1. IVA inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 10.000 km l’any. Els quilòmetres addicionals tenen 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 en la 
Península. 40 unitats disponibles. Hi ha altres ofertes disponibles per a d’altres terminis i quilometratges. Comanda de fàbrica amb termini de lliurament 
estimat en funció de la disponibilitat del fabricant. Les fotografies poden no coincidir amb la versió i/o l’equipament de l’oferta. La concessió de l’operació 
està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de pagament de sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat. Comercialitzat per 
CaixaBank, SA, 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 opcional inclòs 

Tecnologia i connectivitat

 • Actualitzacions de programa per Wi-Fi
 • Aplicació mòbil de Tesla
 • Càmera del darrere
 • Dashcam
 • Conducció i accés sense clau
 • Ràdio DAB
 • Navegació
 • Volant amb ajust elèctric
 • Seient del conductor amb ajust elèctric en 12 
posicions i suport lumbar

 • Equip d’àudio Premium amb 14 altaveus, 1 
subwoofer, 2 amplificadors i so envolupant

 • Música i mitjans a través de Bluetooth®

Seguretat

 • Pilot automàtic bàsic
 • Fre d’emergència
 • Advertència de col·lisió
 • Detecció de punts cecs
 • Reconeixement de límit de velocitat
 • Tracció a les quatre rodes - motor dual

Interior

 • Volant calefactat
 • Estores interiors
 • Seients davanters i del darrere calefactats
 • Càrrega sense fil per a 2 smartphones
 • Port de càrrega CCS Max 170 kW y 250 kW
 • Connector Tipus 2 Max 11 kW

Exterior

 • Sostre de vidre tintat amb protecció davant la 
radiació ultraviolada i infraroja

 • Llums i eixugaparabrises automàtics
 • Retrovisors exteriors calefactats, amb enfosquiment 
automàtic i plegament elèctric

 • Seients del darrere plegables dividits 60/40
 • Enfosquiment automàtic del mirall retrovisor
 • Sistema de control de pressió de pneumàtics

 • Climatització bizona
 • Cable tipus 2


