
707,90
€/mes1

(36 mesos)

SERVEIS INCLOSOS A LA QUOTA 
MENSUAL

 • Lloguer de 40 equips durant 36 mesos
 • Garantia oficial Samsung de 3 anys
 • Transport al territori espanyol
 • Instal·lació per un partner certificat 

Samsung, que consisteix en:

• La fixació del suport a la paret. A més, 
inclou la clonació dels TV amb una  
configuració estàndard que es defineixi en 
un TV pilot. 

• El subministrament de la solució REACH 
inclou la instal·lació i la configuració del 
servidor central.

 • Formació per al personal de l’hotel
 • Assegurança inclosa

EL RÈNTING LI OFEREIX MOLTS 
AVANTATGES MÉS

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

 • Gestió integral, inclou lloguer, manteniment 
i assegurança

 • Renovació tecnològica: estreni equipaments 
cada 2 anys

EQUIPS INCLOSOS
 • Televisor Samsung de 109,22 cm (43”) 

Hospitality Smart TV amb resolució 4K

 • Solució REACH RF 4.0 (per a cable coaxial)

CARACTERÍSTIQUES DEL 
TELEVISOR SAMSUNG 119,22 CM 
(43”)

 • Resolució UHD 3840x2160
 • Dimensions (sense peu): 970,2 mm x 563,2 

mm x 58,8 mm - Pes (sense peu): 9,6 kg

 • Connectivitat wifi, USB i HMDI

CARACTERÍSTIQUES DE LA 
PLATAFORMA REACH 4.0
Plataforma integrada de continguts per a la 
gestió remota de televisors Hospitality:

 • Millora les comunicacions a totes les 
instal·lacions i fa servir una infraestructura 
nova o ja existent de manera centralitzada.

 • Simplifica la creació i emissió de continguts 
als televisors Hospitality.

 • Permet monitorar i adaptar centenars de 
televisors Hospitality.

 • Experiència més personalitzada i 
diferenciada a l’habitació.

 • Accelera i redueix els processos dels hostes, 
com ara el check-out exprés o accedir a la 
informació en temps real.

APROFITI ELS AVANTATGES 
DEL RÈNTING

RÈNTING

TELEVISOR 
SAMSUNG 
109,22 CM - 43” 
SMART TV 

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer de 40 equipaments durant 36 mesos. Oferta vàlida a la Península, les Balears i les Canàries fins al 30-
6-2019. Quan acabi el lloguer, el client pot constituir un nou contracte de rènting amb equipaments  nous o consultar altres opcions. 
El termini de lliurament estimat és de 6 a 7 setmanes des de la signatura del contracte a la Península i les Balears i 1 o 2 setmanes 
més per a les Canàries. Les fotografies poden no coincidir amb les versions i/o els equipaments que s’ofereixen. 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. 

Informació vàlida fins al 30 de juny de 2019. NRI: 2653-2018/05541 

40
unitats

Per a més informació, consulteu 
www.CaixaBankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 881 763

TOTS ELS SERVEIS,  
EN UNA ÚNICA  
QUOTA MENSUAL


