
251,30
€/mes1

(48 mesos)

EQUIPAMENT
 • Carregador: ERIC (650 W alta freqüència)
 • Xassís: Formion®, colors incorporats per 

emmotllament

SERVEIS INCLOSOS
 • Lloguer dels vehicles durant 48 mesos
 • Manteniment amb 3 visites a l’any
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Garantia de 4 anys o 18.000 amperes, en 

bateries
 • Garantia de 2 anys en peces (2.000 hores)
 • Inclou instal·lació i muntatge

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 a l’IRPF o l’IS, i 

l’IVA és compensable (segons la legislació fiscal 
vigent)

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equipaments durant 48 mesos. Oferta vàlida a la Península i les Balears fins al 21-12-2019. 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 15-20 dies hàbils des de la signatura del contracte. S’hi inclouen el muntatge i la instal·lació. No s’hi inclouen 
els ports. 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 21 de desembre de 2019. NRI: 2653-2018/05541

CARACTERÍSTIQUES
 • 4 places
 • Motor: 48 V DC
 • Controlador: 250 Apm – Estat sòlid
 • Potència: 2,4 kW (3,3 CV) de potència 

nominal; 9,6 kW (13 CV) de potència 
màxima

 • Màx. PAR de torsió: 46,7 nm mesurats a 
1.980 rpm

 • Selecció de marxes: cap endavant / neutre / 
marxa enrere

 • Bateries: 6 bateries de 8 V, plom líquid
 • Direcció: SportDrive™ amb pinyó i 

cremallera autoajustable
 • Frens: tambor mecànic a les rodes del 

darrere. Fre d’estacionament: de pedal, 
Multi-lock

 • Rodes (dav. / darr.): 18 x 8,50-8, 4-lones
 • Dimensions (l x amp. x al.) 264.2 x 120.1 x 

180 cm
 • Pes (amb bateries): 464,5 kg
 • Capacitat total del vehicle: 362,9 kg
 • Velocitat: 19-24 km/h
 • Color: blanc, beix, platinum, sapphire o 

cashmere
 

L’UTILITARI PERFECTE. 
ELEGANT I DE PETITES 
DIMENSIONS PER FER 
TRASLLATS PER LES SEVES 
INSTAL·LACIONS 

RÈNTING

VEHICLE 
MULTIUSOS 
VILLAGER 4 
ELÈCTRIC

Club Car Villager 4, una manera de transportar els clients en un vehicle còmode i elegant. 
Disposi d’un rendiment més alt en un vehicle robust i durador, que li ofereix una fiabilitat 
inigualable i reducció de costos gràcies al motor EFI.

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


