
345
€/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 Expert Furgó Pro 2.0 BlueHDI 120 S&S Standard 5p: consum mixt de 5,5 l/100 km, emissions de CO2: 145 (g/km)) 

1.IVA no inclòs. Lloguer del vehicle durant 48 mesos i per 15.000 km/any. Oferta vàlida fins al 31-12-2019 a la Península i les 
Balears. Termini de lliurament estimat segons la disponibilitat del fabricant. Disponible per a d’altres terminis i quilometratges. Les 
fotografíes poden no coincidir amb les versions i/o l’equipament ofertats. La concessió de l’operació està condicionada a l’anàlisi 
de la solvencia i de la capacitat de devolució 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 A81573479. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11617, llibre 0, foli 166, secció 8, full M-182446, inscripció 1a.

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2019. NRI: 3118-2019 05541.

CARACTERÍSTIQUES
 • Motor dièsel de 90 kW (122 CV)
 • 5 portes (2 al davant de pilot i copilot, 1 

de lateral i 2 portes del darrere batents) - 2 
places

 • Canvi manual de 6 velocitats
 • Mesures (mm): Mesures (llarg x ample x alt) 

4.959 X 1.920 X 1.895
 • Capacitat del maleter: 5.300 litres

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

EQUIPAMENT 
 • Tancament centralitzat amb comandament 

a distància
 • Tapisseria de tela
 • Regulador i limitador de velocitat
 • Direcció assistida
 • Alçavidres elèctrics davanters
 • Miralls exteriors abatibles manualment
 • Mirall exterior elèctric i escalfable

PEUGEOT 
EXPERT  
FURGÓ PRO  
2.0 BLUEHDI  
120 S&S 
STANDARD  
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

10.000 320,34 316,63 310,16

15.000 347,81 345,00 337,06

20.000 375,82 369,24 364,65

25.000 398,59 392,52 386,20

30.000 420,80 415,29 412,42

€/mes IVA no inclòs

Mesos
km/any


