
385,01
€/mes1

IVA no inclòs

SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 

15.000 km/any
 • Vehicle de substitució en cas d’accident 

i avaries mecàniques fins que acabi la 
reparació, o tancament del contracte en cas 
de sinistre total o robatori sense recuperació

 • Manteniment, ITV i reparacions 
 • Assegurança de Responsabilitat Civil i servei 

de danys propis amb sistema bonus-malus 
(revisable anualment per sinistralitat i IPC)

 • Impost de matriculació i circulació
 • Assistència en carretera 24 hores
 • Canvi de pneumàtics per desgast i punxades
 • Xarxa de tallers preferent amb servei de 

recollida i lliurament gratuït 
 • Gestió de multes

QUOTES A ALTRES TERMINIS
I QUILOMETRATGES

Peugeot Boxer 335 L2H2 BHI 130 kW (140 CV) S&S 6V 5P: consum mixt de 6,3 l/100 km, emissions de CO2 de 166 g/km 

1. IVA no inclòs. Oferta de rènting a 48 mesos i per 15.000 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 31-12-2019 (a la Península i les Balears). Hi ha altres ofertes disponibles per a d’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 de l’oferta. 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. Comercialitzat per CaixaBank, SA, agent d’Arval Service 
Lease, SA, amb domicili a l’av. del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), i NIF A-81573479.

Informació vàlida fins al 31-12-2019. NRI: 3118-2019/05541

CARACTERÍSTIQUES
 • Motor dièsel 103 kW (140 CV)
 • 4 portes - 3 places
 • Canvi manual de 6 velocitats
 • Mesures (mm): mesures (llarg x ample x alt) 

5.413 x 2.050 x 2.522
 • Capacitat del maleter: 11.500 litres

OPCIONALS INCLOSOS
 • Pintura sòlida blanca
 • Pack Aire Ràdio
 • Fars antiboira

EQUIPAMENT 
 • Aire condicionat
 • Ràdio + presa USB + Bluetooth
 • Coixí de seguretat del passatger
 • Llums antiboira al davant
 • ABS
 • Assistent d’arrencada en pendent
 • Llums halògens 

PEUGEOT 
BOXER 335 
L2H2 BHDI 
103 KW
(140 CV) 
S&S 6V 5P

Empreses

RÈNTING

TERMINI DE LLIURAMENT 
ESTIMAT SEGONS LA 
DISPONIBILITAT DEL 
FABRICANT 

UNITATS IL·LIMITADES

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763

INCLOU
VEHICLE DE
SUBSTITUCIÓ

36 48 60

10.000 375,60 360,72 354,26

15.000 398,35 385,01 377,07

20.000 431,57 413,61 408,03

25.000 457,43 440,60 433,27

30.000 484,61 466,37 464,50

€/mes IVA no inclòs

Mesos
km/any


