Treballem en PRO
dels PROfessionals
Per això mantenim un acord de col·laboració amb el teu
Col.lectiu Professional, que ofereix avantatges exclusius en la
contractació de productes financers als seus professionals i
familiars de primer grau.
Però treballar en PRO dels PROfessionals no només és facilitar-te la gestió
del teu negoci i atendre les teves necessitats financeres. És anar més lluny.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per a
poder oferir productes com aquest:
OT135542 - 999999
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A Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.

Rènting Col·lectius equips tecnològics
Configura a la teva mida el pack que
necessites

A Banc Sabadell disposem d'un extens equip de gestors especialitzats en el
sector professional preparats per donar resposta a les necessitats de tots els
col·lectius de PROfessionals.

Per a més informació o fer-te client de Banc Sabadell contacta amb
un gestor especialitzat i identifica't com a membre del teu col·lectiu
professional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nou client

Rènting Col·lectius

Una solució a la teva mida
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Múltiples opcions de béns a
escollir per a la teva activitat

Rènting sense
comissions

Despesa planificada
i controlada

Amb un rènting pots disposar dels béns que necessiti la teva activitat empresarial
o professional, sigui quina sigui. Perquè pots configurar el teu pack a mida entre un
gran ventall de béns tecnològics.

A qui s'adreça?
A tots els membres de col·lectius professionals que hagin signat un acord amb Banc Sabadell i els seus
familiars de primer grau.

Avantatges principals
Diverses opcions, equips amb assegurança inclosa
T’oferim dos packs a escollir:
Pack Apple

 133,41 €/mes
(IVA inclòs)
24 quotes mensuals



98,95 €/mes
(IVA inclòs)
36 quotes mensuals

Inclou MacBook Air (Apple M1), iPhone 12 128GB, Apple Watch SE GPS i impressora Multifunció LaserJet Pro.

Pack Samsung y Asus

 116,93 €/mes
(IVA inclòs)
24 quotes mensuals



87,13 €/mes
(IVA inclòs)
36 quotes mensuals

Inclou Asus ExpertBook P2451FA, Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB Phantom Black, Samsung Galaxy Watch 3 i impressora
Multifunció LaserJet Pro.
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Rènting sense comissions
• Sense comissions d'obertura ni estudi.
• Sense desemborsament inicial, pagament per ús.
• No es comptabilitza a la CIRBE.

Despesa totalment planificada i controlada
• Despesa coneguda, amb el que està planificada i controlada.
• Les quotes es consideren una despesa directa.

Condicions del producte
• Rènting amb quotes mensuals, de 24 o 36 mesos.
• Assegurança a tot risc sense franquícia, incluida en la quota, que cobreix la reposició,
en cas de sinistre total.
• Al finalitzar el contracte, podràs renovar els bens, cambiant els equips a uns de nous, amb
un altre rènting.

Condicions especials per a col·lectius professionals
Si pertanys a un col·lectiu professional o empresarial que ha signat un conveni amb Banc Sabadell,
tens unes condicions especials en els nostres productes i serveis.

Altres informacions
• Producte disponible per a la península i les Balears. Consulta les condicions per les Illes Canàries.

Oferta vàlida fins al 31/12/2021.
Els articles detallats estan condicionats a possibles canvis de fabricant. iPhone i MacBook són marques comercials d'Apple INC.,
registrada als Estats Units i altres països. Samsung Galaxy és una marca comercial de Samsung Electronics, registrada a Corea i altres
països. Cap d’ells actua com a promotor o patrocinador d’aquesta promoció.

T'ajudem?
Informa’t sense compromís a l'oficina amb el teu gestor,
o per email a GlobalticRenting@bancsabadell.com.
Et farem un proposta personalitzada, si cal.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

