
Rènting

Equips inclosos 

 • Portàtil Apple MacBook Air | 33,02 cm (13”) M1-8C 8GB 512GB - Gris Espacial

 • Mòbil iPhone 13 128GB Midnight o iPhone 13 Pro 128GB Graphite

En el rènting, tot són avantatges

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

 • Gestió integral, inclou lloguer, manteniment i assegurança

 • Renovació tecnològica: per estrenar equip cada dos anys

Serveis inclosos

 • Lloguer dels equips durant 24 mesos

 • EquipmentCare: 

 • Manteniment integral que inclou recollida, reparació i devolució dels equips

 • Reposició dels equips en cas de robatori o sinistre no reparable 

 • Mòbil de substitució durant la reparació

 • Assegurança amb franquícia fixa de 50 € per sinistre, amb cobertura per trencament de pantalla 
i líquids

 • Servei d’atenció, de dilluns a diumenge, de 9 a 22 h

Per a més informació, www.CaixaBankequipment.com o  900 101 206

Negocis

Publicitat: 1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equipaments durant 24 mesos. Només permet pagament mensual. Obligació de permanència durant els mesos 
de contractació. Penalització per cancel·lació anticipada del contracte. Oferta vàlida fins al 31-03-2022 a la península, les Balears i les Canàries. Quan finalitzi 
el lloguer, el client haurà de tornar els equips i podrà constituir un nou contracte 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 al R. M. de Madrid, 
tom 36579, foli 26, full M-656663. Comercialitzat per CaixaBank.

Informació vàlida fins al 31-03-2022. NRI: 3666-2021/05541

EquipmentCare 
Gestió Integral

Tots els serveis, 
en una quota 
mensual

Aprofiti els 
avantatges del 
rènting

Pack Mobilitat Apple

112,30€/mes1 

IVA-IGIC no inclòs 
24 mesos - Amb iPhone 13 Pro

101,10€/mes1 

IVA-IGIC no inclòs 
24 mesos - Amb iPhone 13

PUBLICITAT


