
Rènting IKEA

CaixaBank Food&Drinks | Rènting IKEA t’ofereix una àmplia gamma de solucions en rènting 
que t’ajudaran a potenciar el teu negoci de restauració. A més, podràs comptar amb l’ajuda d’un 
gestor especialitzat per assegurar-te de cobrir totes les necessitats específiques del teu bar, cafeteria 
o restaurant. 

Rènting de béns d’equipament per tenir el teu negoci de restauració 
sempre actualitzat

El rènting és un lloguer a llarg termini que permet disposar, en una única quota mensual, de 
l’equipament escollit amb els serveis necessaris per al seu ús i gaudi inclosos.

Impulsa el creixement del teu negoci de restauració i accedeix al més nou en equipament gràcies a 
la solució integral que oferim.

Amb el rènting, tot són avantatges

Estrena equipament sense necessitat de comprar-lo i aprofita tots els avantatges del 
rènting:

 • Bona fiscalitat: la capacitat creditícia no es redueix, la quota mensual es pot deduir a l’IS o 
IRPF i la periodificació de l’IVA en cada rebut és compensable (segons la fiscalitat vigent).

 • Més liquiditat: evita el desemborsament del total de l’import de l’adquisició, ajuda a controlar 
les despeses i redueix els costos administratius (una sola factura que inclou tots els serveis).

 • Millora de la imatge de l’empresa: equips en perfectes condicions.

 • Sense sorpreses: totes les despeses del bé s’integren en un únic pagament mensual, elimina 
despeses imprevistes i inclou assegurances amb les màximes cobertures.

D’aquesta manera, tindràs més tranquil·litat per dedicar-te al que realment  
t’importa: els teus clients.
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PUBLICITAT

Rènting per al teu negoci

Tots els serveis, 
en una única 
quota mensual

Aprofita els 
avantatges del 
rènting
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Ajudant les empreses i els professionals del sector de l’hostaleria i restauració a crear solucions 
funcionals, inspiradores i assequibles. Servei prestat només a la península.

Atenció personalitzada

Experts en interiorisme faran un projecte per aconseguir la millor optimització dels espais, amb 
distribució dels mateixos fluxos de recorreguts i imatges d’inspiració. 

Suggeriments de materials, colors, estils, que cerquen la identitat del negoci, a qui va dirigit l’espai 
i perfils dels futurs clients.

Elaboració d’un programa de necessitats i solucions, ajustades al negoci, per optimitzar els recursos 
seleccionant els productes que compleixin amb la normativa de mobiliari dissenyat per a espais 
públics. 

Exemple de projecte per a 55m2

 • Pla de distribució, fluxos de recorreguts i personalització d’espais.

 • Presentació 3D projecte.

 • Projecte d’il·luminació.

 • Selecció de mobiliari. No inclou parament (vaixella, gots, coberteria, etc.) per a servei de taules.

 • Restaurant i cafeteria de menjar saludable, amb 3 espais diferenciats de taules per a 4 
comensals, taules de 2-3 comensals i taules altes amb tamborets. Espai dinàmic que combina el 
disseny amb la simplicitat, fustes massisses i una marcada identitat escandinava. 

Gaudeix d’un ampli catàleg d’equips 

Publicitat: 1. IVA no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos. 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 a la Península. Quan finalitzi el lloguer, el client tornarà 
els equips i podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips actualitzats. Les fotografies poden no coincidir amb les versions o els equipaments 
oferts. La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc. 
CaixaBank Equipment Finance, S.A., NIF A-58662081. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-656663. Comercialitzat per 
CaixaBank, S. A. 

Informació vàlida fins al 31-12-2022. NRI 5227-2022 05541

Serveis inclosos

Lloguer dels equips durant 48 mesos 

Transport, instal·lació, posada en marxa i 
formació in situ 

Assessorament especialitzat

Assegurança 

132,84 €/mes1 

IVA no inclòs
48 mesos 
Quota estimada

Projecte de moblament i decoració
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