
1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos. Oferta vàlida fins al 31-12-2016 a la Península, les Balears i les 
Canàries. En finalitzar el lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips actualitzats o consultar altres 
opcions. El termini de lliurament estimat després de la signatura del contracte és de cinc dies hàbils a la Península i les Balears 
i a partir de 15 dies a les Canàries. El muntatge i la instal·lació estan inclosos (el temps d’instal·lació anirà en funció de la seva 
complexitat). Les fotografies poden no coincidir amb les versions i/o 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 desembre de 2016.

Equips inclosos:
 • Forn Mixt Naboo model NAEB 

101 + NSR 101 amb tauleta 
incorporada per accedir al núvol

Característiques principals:
 • Microones per a un ús intensiu

 • La característica absolutament única 
que distingeix Naboo d’altres forns 
professionals es diu CLOUD.

 • A CLOUD hi trobaràs tots els continguts 
per arribar al plat acabat, perquè al 
núvol hi hem posat el coneixement, és 
a dir, les receptes, el procés, el sistema 
de preparació, el programa de cocció i 
la presentació de cada plat individual.
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Forn Multimedia Lainox

 • Potència: 16 kW

 • Alimentació: 400/3N/50Hz

 • Dimensions suport: 930 x 
750 x alç. 710 mm

 • Dimensions forn: 930 x 
825 x alç. 1.040 mm

 • ICS: Sistema automàtic de cocció

 • Sistema de rentada automatic

 • Sistema anticalç Calout

 • Connexió USB

 • ECOSPEED

 • ECOVAPOR

 • TURBOVAPOR

 • GREEN FINE TUNING

Un soci a la 
cuina que 
facilita el teu 
negoci

RENTING

ApRofITI Els AvANTATGEs 
dEl RèNTING

ToTs Els sERvEIs EN uNA 
úNICA quoTA mENsuAl

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

El rènting li ofereix molts més avantatges

 • 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 saber 
per avançat, evitant, així, 
despeses inesperades.

 • Lloguer dels equips 
durant 48 mesos.

 • 1 any de garantia del fabricant. 
Assegurança d’equips fixos.

 • Muntatge i instal·lació inclosos.

Serveis inclosos Avantatges principals


