
37
€/mes1

36 mesos

SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer dels equips durant 36 mesos. 

 • Garantia de 12 mesos en peces

 • Assegurança d’equips fixos 

 • Muntatge i instal·lació

AVANTATGES PRINCIPALS
 • Totes les despeses del bé s’integren en un 
únic pagament mensual

 • La capacitat creditícia no es redueix

 • La quota mensual es pot deduir en l’IRPF 
o l’IS, i l’IVA és compensable (segons la 
legislació fiscal vigent)

 • Tots els costos es poden conèixer per 
endavant i així evitar despeses inesperades.

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 36 mesos. Oferta vàlida fins al 31/12/2017 a la Península, les Balears i les Canàries. 
Quan finalitzi el lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips nous o consultar altres opcions. Termini 
de lliurament des de la signatura del contracte de 3-4 dies hàbils a la Península, les Balears i les Canàries. El muntatge i la instal·lació 
estan inclosos. Les fotografies poden no coincidir amb les versions i/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, S.A.U., Gran Via de Carles III, 87, 08028 Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita al R. M. de Barcelona, 
tom 44599, foli 113, full 10673, inscripció 177.

Informació vàlida fins al 31 de desembre de 2017  NRI: 2075-2017/05541

EQUIPS INCLOSOS
Frigorífic Liebherr GKv5760

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES
 • Robust i amb disseny d’alta qualitat

 • Acabat exterior d’acer inoxidable

 • Recipients interiors de plàstic 

 • Control electrònic amb alarmes visuals i 
acústiques

 • Tirador tubular d’acer inoxidable

 • Capacitat de càrrega dels prestatges 60 kg

 • Descongelació automàtica

 • Sistema refrigerant dinàmic

 • Consum energètic responsable

 • Capacitat bruta 583 litres

 • Dimensions interiors: 650x581x1510

 • Dimensions exteriors: 750x750x1864

 • Altura de potes regulable: 150 – 180

APROVECHE LAS VENTAJAS
DEL RENTING

RÈNTING

TODOS LOS SERVICIOS
EN UNA ÚNICA CUOTA
MENSUAL

R
FRIGORÍFIC LIEBHERR

RESTAURACIÓ

APROFITI ELS AVANTATGES
DEL RÈNTING

TOTS ELS SERVEIS
EN UNA ÚNICA
QUOTA MENSUAL 

Negocis,
en persona

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


