
APROFITI ELS AVANTATGES
DEL RÈNTING 

TOTS ELS SERVEIS EN UNA
ÚNICA QUOTA MENSUAL

Pack MoBILITaT 
aGRaRI aPPLe

Rènting

1. IVA /IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 24 mesos. Oferta vàlida en la Península, les Balears i les 
Canàries fins al 31-05-2017. A la finalització del lloguer, el client retornarà els equips del Pack Movilidad en 
funció del pack i podrà constituir un nou contracte amb equips actualitzats. Lliurament al domicili del client 
en 5 dies laborables per a la Península i les Balears, i a partir de 15 dies en l’oficina de CaixaBank del client 
en les Canàries. Lliurament en funció de l’estoc disponible pels packs que inclouen l’iPhone 7. Les fotografies 
poden no coincidir amb les versions o els equipaments oferts. Caixabank Equipment Finance, S.A.U., Gran Via 
de Carles III, 87,08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tom 44599, foli 113, full 
10673, inscripció 177.

Informació vàlida fins al 31 de maig de 2017. NRI: 1630-2016/05541.

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

equips inclosos 
 • Portàtil MacBook Air de 13 “Dual-Core i5, d’1,6 GHz, 4 GB i 128 GB de flaix. 

 • iPad Air 2 de 128 GB, Wi-Fi + Cellular. Color Gris Espacial.

 • Funda Survivor dissenyada per aguantar situacions 
extremes com terra, aigua o cops. Color Negre. 

 • Mòbil iPhone 7 de 128 GB color Negre mat. Funda Survivor. Color negre.

Serveis inclosos
 • Lloguer dels equips durant 24 mesos

 • EquipmentCare: 

Manteniment integral que inclou recollida, reparació en un màxim 
de 4 dies hàbils i devolució dels equips. 

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

Mòbil de substitució

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 h a 22 h

el rènting us ofereix molts més avantatges
 • Sense desemborsament inicial, una única quota 

mensual que inclou tots els serveis

 • Gestió integral, inclou lloguer, manteniment i assegurança

 • Renovació tecnològica, estreni equips cada dos anys

122,90 
€/mes1

(24 mesos)

81,90 
€/mes1

(24 mesos)
Sense mòbil


