
MILLORA L’AMBIENT DEL TEU 
TREBALL O HABITATGE AMB  
EL TEU EQUIP D’OZÓ

TOTS ELS SERVEIS, EN UNA
ÚNICA QUOTA MENSUAL

NEGOCIS

RÈNTING

Per a més informació
www.CaixaBankequipment.com 
o 902 19 31 80 

Negocis

RÈNTING 
GENERADOR 
D’OZÓ

1. IVA no inclòs. Lloguer dels equips durant 36 mesos a la Península. Només permet pagament mensual. Obligació de permanència 
durant els mesos de contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 30-9-2020 a la Península 
i les Balears. 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. 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. Comercialitzat per CaixaBank.

Informació vàlida fins el 30 de setembre de 2020. NRI: 3478-2020/05541

EN EL RÈNTING, TOT SÓN 
AVANTATGES

 • Sense desemborsament inicial, una única 
quota mensual que inclou tots els serveis 
per als equips infomàtics

 • La quota és una despesa 100% deduïble

 • Gestió integral, inclou lloguer i 
assegurança

 • No consumeix CIRBE

 • Alinea despeses i ingressos, per la qual 
cosa es reserva la liquiditat per a altres 
necessitats

 • Planificació i control de la despesa

SERVEIS INCLOSOS
 • Renovació tecnològica i/o ampliació

 • Manteniment: 36 mesos

 • Assegurança dels equips

 • Gestió tecnicoadministrativa: control de la 
instal·lació i dels serveis

 • Servei especialista d’atenció a través d’un 
assessor i 902 193 180

GENERADOR D’OZÓ BIO.Z.PRO

EQUIPS INCLOSOS 
 • Generador d’ozó segons INN.BIO.Z.PRO

 • Altament efectiu per eliminar olors, 
desodoritzant armaris, sabaters, roba, 
cascs, vehicles, etc.

 • Un ambient ozonitzat es tradueix en una 
millor qualitat de vida per a les persones 
amb al·lèrgies o asma, eliminant àcars i 
pol·len de l’ambient i de qualsevol teixit 
com cortines, catifes o mantes

55,90 
€/mes1 

(36 mesos) 
IVA no inclòs  

Amb manteniment

45,90 
€/mes1 

(36 mesos) 
IVA no inclòs  

Sense manteniment


