
Equips inclosos

Cabina Aivia 100 V2, apta tant per a instal·lació en interiors com a l’exterior.

Pack de rescat compost per: afaitadora, tisores sanitàries, màscara de ventilació, ulleres antiesquitxades, 
guants de nitril, tovalloletes desinfectants, empapador de fluids i bossa per a residus.

Dos jocs de pegats adult/pediàtric (un per instal·lar amb l’equip i un altre de recanvi)

Programa per a baixada de dades enregistrades per l’equip (còpia lliure sense límit d’instal·lacions en PC)

Característiques principals

 •  Bateria específica per a autodiagnòstic

 •  Bateria de fins a 7 anys de vida / 300 descàrregues / 16 h de monitoratge

 •  Inserció/extracció fàcils de la bateria

 •  Extracció fàcil de dades, sense necessitat de cables de comunicació

El rènting li ofereix molts més avantatges

Avantatges principals

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

 • La capacitat creditícia no es redueix

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

 • Tots els costos es poden conèixer per endavant i així evitar despeses inesperades

Serveis inclosos

 • Lloguer dels equips durant 24 mesos

 • Assegurança per a l’equip 

 • 2 anys de garantia amb servei de substitució ràpida per al desfibril·lador

 • Programa de revisió de dades gratuït

lifeline 2008 mural o fix

Equip desfibril·lador

Tots els serveis, 
en una quota 
mensual

Aprofiti els 
avantatges del 
rènting

60,95€/mes1 

IVA-IGIC no inclòs 
24 mesos 

Publicitat: 1. IVA/IGIC no inclòs. Desfibril·lador conforme a les recomanacions i guies actuals establertes per l’ERC/AHA. Lloguer dels equips durant 24 
mesos. Oferta vàlida fins al 30/06/2022 a la península, les Balears i les Canàries. El termini d’entrega estimat després de la signatura del contracte és de 30 
dies. Les fotografies poden no coincidir amb les versions o els equipaments oferts. Caixabank Equipment Finance, S.A., amb NIF A-58662081. Inscrita al 
R. M. de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. Informació vàlida fins al 30 de juny del 2022. Compleix la normativa sobre productes sanitaris. 
CPSP14066CAT. Fa falta consultar la legislació autonòmica relacionada amb la instal·lació i ús de desfibril·ladors perquè, entre altres coses, aquesta pot exigir 
la declaració d’aparells instal·lats i la formació reglada dels potencials primers interventors. NRI 5206-2022/05541  
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Per a més informació, www.CaixaBankequipment.com, 900 101 206 o desfibrilacion@izasahospital.es

RèntingNegocis


