
683,10
€/mes1 (48 mesos) 

IVA no inclòs
Península

EL RÈNTING LI OFEREIX MOLTS 
MÉS AVANTATGES  

 • Sense desemborsament inicial, una única 
quota mensual que inclou tots els serveis

 • La quota és una despesa 100 % deduïble

 • Gestió integral, inclou lloguer i 
assegurança

 • No consumeix CIRBE

 • Alinea despeses i ingressos, de manera 
que es reserva la liquiditat per a altres 
necessitats

 • Planificació i control de la despesa

SERVEIS INCLOSOS
 • Termini de 48 mesos amb assegurança de 

conformitat amb les cobertures i exclusions 
recollides en la pòlissa i manteniment 
inclòs

 • Termini de lliurament de 2 setmanes des 
de la data de la comanda amb transport 
inclòs

 • Pack de producte químic de benvinguda

 • Servei d’atenció telefònica i suport 
comercial i tècnic per tot el territori 
espanyol

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos a la Península. A les Balears, el preu és de 717,09 €/mes durant 48 mesos, 
i a les Canàries és de 739,67 €/mes 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 31-12-2020 a la Península, les Balears i les 
Canàries. Quan acabi 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 de l’entitat. Comercialitzat per CaixaBank, 
agent de CaixaBank Equipment Finance, SA, c. de Caleruega, 102, de Madrid (28033). NIF A-58662081. Inscrita en el RM de Madrid, 
tom 36579, foli 26, full M-656663. 

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2020. NRI: 3475-2020/05541

EQUIPS INCLOSOS
 • Arc de desinfecció de vehicles (turismes i 

furgonetes) 360º

 • Dimensions màximes de pas de 
vehicle: 2,8 m d’alçada i 2,7 m 
d’amplada

 • Es compon de quatre canonades 
d’aplicació al pas químic desinfectant 
orientades per assolir una desinfecció 
de 360º del vehicle

 • Equip autònom, no es necessita 
personal per fer la desinfecció

 • Conjunt de fotocèl·lules. Fa que l’arc 
s’activi i ruixi el producte químic de 
forma automàtica amb el pas del 
vehicle

 • Equip mesclador/dosificador: sistema 
de barreja per Venturi que assegura la 
concentració correcta i homogènia

 • Broquets d’aplicació: 11 broquets amb 
sistema antidegoteig

 • Equip d’aigua osmotitzada

 • Armari d’acer galvanitzat pintat. 
Dimensions: 3 m x 1 m. Color blanc

 • Els equips no poden instal·lar-se a la via 
pública

APROFITI ELS AVANTATGES 
DEL RÈNTING

TOTS ELS SERVEIS, EN UNA
ÚNICA QUOTA MENSUAL

RÈNTING

ARC DE 
DESINFECCIÓ 
PER A 
TURISMES I 
FURGONETES 
360º

Per a més informació, consulti
www.CaixaBankequipment.com
o truqui al telèfon 902 19 31 80

Empreses


