Treballar en PRO de vostè no només és atendre les seves necessitats financeres. És anar més
lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis
financers. Per això, avui li volem comunicar que té a la seva disposició:

Autorenting "l'altra forma de tenir un cotxe"
Estreni cotxe amb Sabadell Rènting des de 285
euros* al mes
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Sabadell Professional, una
entitat especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer, preferim començar a treballar.
Entri a la web o contacti per telèfon amb el seu gestor i identifiqui’s com a membre del
seu Col·legi Professional. Si encara no és client, faci click aquí i des del primer moment
l'ajudarem a prendre les seves millors decisions econòmiques, de la mà d'un gestor
especialitzat.

* Quota per la Ford Transit Courier VAN TREND 1.5 TDCi 75CV per 48 mesos i 10.000 km/any amb IVA inclòs i
tots els serveis especificats. Consulti amb la seva oficina els models de cotxes disponibles i contracti abans del
30/09/2020.
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A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim
un acord de col·laboració amb el seu Col·legi Professional, per oferir-li unes
condicions avantatjoses en la contractació de productes i serveis financers.
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Juliol 2020

Ford PUMA
TITANIUM 1.0 Ecoboost
Des de*

291€/mes
(IVA inclòs)
Colors disponibles:
+6€/mes

Serveis inclosos
 Assegurança a tot risc
sense franquícia i sense
distinció de conductor.

 Revisions,
manteniment i avaries

 Impostos
municipals i de matriculació.

en tallers oficials.

 Assistència en
carretera

 Canvi de pneumàtics
segons contracte.

des del Km 0.

Característiques del vehicle
Transmissió
Manual

Combustible
Gasolina

Potència
92 kW (125 CV)

Equipament
• Llums antiboira amb il·luminació segons
direcció.
• Ajustament automàtic de llums llargues .
• Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors.
• Bluetooth.
• Ordinador d´abord.
• Control de creuer amb limitador de
velocitat.

•
•
•
•
•
•

Emissions CO2
96 g/km (NEDC)

Consum mig
4,2 l/100 km

SYNC3, control per veu i Navegador.
Retrovisors color carrosseria calefactats amb
intermitents, i plegables.
Android® Auto / Apple® CarPlay
Paquet Confort: Climatitzador + Sensor
pluja.
Sensors de pàrquing del darrera.
Llandes d´aliatge 17“ (43,18 cm).

Necessites més informació?

900 500 170

Consulti el seu
gestor especialitzat

www.bsautorenting.com

Envia un email a
0901ColectivosProfesionales@bancsabadell.com

* Modalitat ofertada : 10.000 km/any i 48 mesos. Color blanc o vermell (no metal·litzats), unitats disponibles. Consulteu condicions per a altres opcions,
colors i modalitats. Oferta vàlida fins al 31/12/2020, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.
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Peugeot 3008
Blue HDi S&S Active
Des de*

357€/mes
(IVA inclòs)
Colors disponibles:
+5€/mes

Serveis inclosos
 Assegurança a tot risc
sense franquícia i sense
distinció de conductor.

 Revisions,
manteniment i avaries

 Impostos
municipals i de matriculació.

en tallers oficials.

 Assistència en
carretera

 Canvi de pneumàtics
segons contracte.

des del Km 0.

Característiques del vehicle
Transmissió
Manual

Combustible
Dièsel

Equipament
• Climatitzador automàtic.
• Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors.
• Sensor de pluja.
• Bluetooth.
• Sensors d'aparcament posteriors.
• Control de creuer.

Potència
96 kW (130 CV)
•
•
•

Emissions CO2
106 g/km combinat

Consum mig
4,2 l/100 km

VisioPark 1- Càmera de visió
posterior180º.
Pack SAFETY: Alerta de distància i sist.
de frenada automàtica d´emergència.
Llunes del darrere sobretenyides.

Necessites més informació?

900 500 170

Consulti el seu
gestor especialitzat

www.bsautorenting.com

Envia un email a
0901ColectivosProfesionales@bancsabadell.com

* Modalitat ofertada : 10.000 km/any i 48 mesos. Color blanc (no metal·litzat), unitats disponibles per a final de Juliol. Consulteu condicions per a
altres opcions, colors i modalitats. Oferta vàlida fins al 31/12/2020, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.
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Ford Transit Courier VAN
TREND 1.5 TDCi 75CV
Des de*

285€/mes
(IVA inclòs)
Colors disponibles:

Serveis inclosos
 Assegurança a tot risc
sense franquícia i sense
distinció de conductor.

 Revisions,
manteniment i avaries

 Impostos
municipals i de matriculació.

en tallers oficials.

 Assistència en
carretera

 Canvi de pneumàtics
segons contracte.

des del Km 0.

Característiques del vehicle
Transmissió
Manual

Combustible
Dièsel

Equipament
• Portes/ Places: 4/2
• Capacitat: 2,6 m3.
• Fars antiboira.
• Bluetooth.
• Aire condicionat.
• Retrovisors ext. termoelèctrics.
• Alçavidres elèctrics davanters.
• Llums compartiment de càrrega LED

Potència
55 kW (75 CV)
•
•
•
•
•
•

Emissions CO2
112 g/km (NEDC)

Consum mig
4,5 l/100 km

Mampara plegable, acer.
Seient passatger plegable i abatible.
Llandes d´acer de 15” (38,1 cm) amb
embellidor central complet.
Porta lateral dreta sense envidrar.
Portes posteriors sense finestres.
Roda de recanvi.

Necessites més informació?

900 500 170

Consulti el seu
gestor especialitzat

www.bsautorenting.com

Envia un email a
0901ColectivosProfesionales@bancsabadell.com

* Modalitat ofertada : 10.000 km/any i 48 mesos. Color blanc (no metal·litzat), unitats disponibles. Consulteu condicions per a altres opcions, colors i
modalitats. Oferta vàlida fins al 31/12/2020, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

