
Característiques principals:
 •  Bateria específica per a autodiagnòstic

 • Bateria de fins a 7 anys de vida / 300 
baixades / 16 h de monitorització 

 • Fàcil inserció/extracció de la bateria 

 • Fàcil extracció de dades, sense 
necessitat de cables de comunicació  

Sempre en 
bones mans 

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 24 mesos. Oferta vàlida fins al 31-12-2016 a la Península, les Balears i les 
Canàries. El termini d’entrega estimat després de la signatura del contracte és de 30 dies. 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 
desembre de 2016. 

Compleix la normativa sobre productes sanitaris.

CPSP14066CAT. És necessari consultar la legislació autonòmica relacionada amb la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors perquè, 
entre altres coses, aquesta pot exigir la declaració d’aparells instal·lats i la formació reglada dels potencials primers interventors. 

Equips inclosos:
 • 2 desfibril·ladors semiautomàtics 

Defibtech LifeLine 2800 per a interior 

 • 2 jocs de pegats adult/pediàtric (>8 anys) 

 • 2 packs d’emergències (guants, màscara, 
tisores de bec d’ànec, afaitadora, etc.)

 • Possibilitat d’escollir entre 2 armaris 
d’interior Desa model AIVIA S 
o 2 bosses de transport 

2 desfibril·ladors semiautomàtics
DEFIBTECH LIFELINE 2800 per a interior.  
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Per a més informació,
consulti www.caixabankequipment.com
o truqui al telèfon 902 19 31 80

ApRofITI Els AvANTATGEs 
dEl RèNTING

ToTs Els sERvEIs EN uNA 
úNICA quoTA mENsuAl

112,50 
€/mes1

(24 mesos)

112,50 
€/mes1

(24 mesos) ARMARI
BOSSA

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 pot deduir-se en 
l’IRPF o en l’IS, i l’IVA és compensable 
(segons la legislació fiscal vigent). 

 • Tots els costos es poden conèixer 
per endavant, el que evita 
despeses inesperades. 

 • Lloguer dels equips 
durant 24 mesos. 

 • Assegurança d’equips fixos. 

 • 2 anys de garantia amb 
servei de substitució ràpida 
del desfibril·lador. 

 • Programari de revisió 
de dades gratuït.  

Serveis inclosos Avantatges principals 


