Sabadell
Professional
A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això
mantenim un acord de col·laboració amb la Fundació Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears per oferir-li
uns avantatges exclusius en la contractació de productes financers.

50€ regal
Veure més ofertes

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un Compte de la gamma Expansió en condicions
preferents i atendre en la mesura possible les seves necessitats financeres. És anar més lluny.
Sabem que això ens obliga a innovar constantment en la nostra oferta de productes i serveis. Per
això, avui li volem comunicar que té disposició seva el producte:

Autorenting* contracti abans del 30 de
Setembre de 2019, l'obsequiarem amb una
targeta Solred amb 50 euros en carburant.
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Banc Sabadell, una entitat
especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer per vostè, preferim començar a
treballar i fer-ho en persona.
Hi ha més de 1.800 oficines de Banc Sabadell arreu d’Espanya. Trobi l’oficina amb la qual li sigui
més còmode treballar entrant a sabadellprofessional.com.

Juliol 2019
* Oferta vàlida per qualsevol cotxe disponible, consulti a la seva oficina. Avantatges exclusives per ser membre del seu col·lectiu professional.
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Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900 500 170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu
professional, organitzem una reunió i comencem a treballar.

Kia
Juliol 2019

Nou Kia Stonic
Drive

Nou Kia Stonic 1.0 TT-GDi
74 kW (100 CV) Drive 5 p.
p
Quota mensual1

280€
9,21€/dia
(IVA inclòs)

Inclou:
Inclou:
•Assegurança a tot risc sense franquícia.
•Assistència en carretera des del km 0.
•Vehicle de substitució.1
•Revisions, manteniment, avaries.
•Impostos municipals.
•Canvi de pneumàtics.2

Pintura blanca (no metal·litzada)
km any/mesos

36

48

60

10.000

296

280

307

15.000

322

302

316

20.000

332

313

335

• Disponible en altres colors, terminis i
quilometratge. Consulti preus.

Característiques
Característiques generals

Equipament estàndard de sèrie

Euro NCAP: 5 estrelles
Transmissió: manual
Combustible: gasolina
Potència: 74 kW (100 CV)
Velocitat màxima: 179 km/h
Acceleració màxima: 10,8 s
Emissions de CO2: 120 g/km
comb.
Consum urbà: 5,7 L/100 km
Consum extraurbà: 5,3 L/100 km
Consum mitjà: 6,1 L/100 km

Sensor de pluja
Sensor de llums
Sensors posteriors d’aparcament amb
càmera d’assistència a
l’estacionament
Retrovisors ext. calefactats amb
regulació elèctrica
Climatitzador automàtic
Bluetooth
Control de creuer + limitador de
velocitat
Pneumàtics 205/55 amb llantes
d’aliatge de 17“ (43,18 cm)

Equipament opcional (inclòs)
Pintura blanca (no metal·litzada)
Navegador amb càmera
d’assistència a l’estacionament
Android Auto / Carplay i serveis de
connectivitat TomTom amb pantalla
de 7” (17,78 cm)
Carregador d’USB (places posteriors)
Comandaments de control d’àudio al
volant
Òptiques d’il·luminació fixa
automàtica en gir

Per a reserves, més informació o altres opcions de vehicles, contacti amb la seva oficina o
consulti www.bancosabadell.com/autorenting.
1

Per a 10.000 km/any i 48 mesos. IVA inclòs. Color blanc (no metal·litzat), unitats disponibles el juliol. Vehicle de substitució per avaria,
accident o robatori 20 dies a l’any.
2 Segons el quilometratge contractat.
Oferta vàlida fins al 30/09/2019, només a la Península i les Illes Balears. Imatge merament il·lustrativa.

Volkswagen
Juliol 2019

Volkswagen ee-Golf
ePower Automàtic

Volkswagen ee-Golf ePower
110 kW (136 CV) Elèctric
Quota mensual 1

699€
22,98€/dia
(IVA inclòs)

Inclou:
•Assegurança a tot risc sense franquícia.
•Assistència en carretera des del km 0.
•Vehicle de substitució.1
•Revisions, manteniment, avaries.
•Impostos municipals.
•Canvi de pneumàtics.2

Pintura blanca (no metal.litzada)
metal.litzada)
km any/mesos

36

48

60

10.000

719

663

627

15.000

764

699

639

20.000

778

713

---

• Disponible en altres terminis i quilometratge.
Consulti’n preus.

Característiques generals

Equipament estàndard de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtica
Combustible: Elèctric
Potència: 110 kW (136 CV)
Velocitat màxima: 150 km/h
Acceleració màxima: 9,6 s
Emissions de CO2: 0 g/km
comb.
Autonomia estimada pel fabricant:
NEDC 300 km / WLTP 231 km
Portes/Places: 5/5

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Comandaments d’àudio al volant
Sensor d’aparcament davanters
Navegador
Bluetooth
Control de creuer
Control electrònic de tracció
Control electrònic d’estabilitat ESP

Pintura blanca (no metal.litzada)
Paquet Llum i Visibilitat
Cable USB

Per a reserves, més informació o altres opcions de vehicles, contacti amb la seva oficina o
consulti www.bancosabadell.com/autorenting
www.bancosabadell.com/autorenting
1 Per a 15.000 km/any i 48 mesos. La quota indicada no inclou la subvenció del conveni PLAN MOVES. En cas de disposar de fons i
complir els requisits del conveni la quota es podria veure reduïda. . IVA inclòs. Color blanc (no metal.litzat) unitats disponibles. Vehicle de
substitució per avaria, accident o robatori 20 dies l'any.
2 Segons el quilometratge contractat.
Oferta vàlida fins al 30/09/2019, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

Peugeot
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Peugeot Rifter Acces
Standard Blue HDI

Peugeot
Peugeot Rifter Acces Standard
Blue HDi 73 kW (100 CV)
Quota mensual1

375€
12,33€/dia
(IVA inclòs)

Inclou:
•Assegurança a tot risc sense franquícia.
•Assistència en carretera des del km 0.
•Vehicle de substitució.1
•Revisions, manteniment, avaries.
•Impostos municipals.
•Canvi de pneumàtics.2

Característiques generals
Transmissió: manual
Combustible: dièsel
Potència: 73 kW (100 CV)
Velocitat màxima: 170 km/h
Emissions de CO2: 113 g/km
comb.
Consum urbà: 4,8 L/100 km
Consum extraurbà: 4,0 L/100 km
Consum mitjà: 4,3 L/100 km
Places/Portes: 5/4

Pintura blanca (no metal·litzada)
metal·litzada)
km
any/mesos

36

48

60

10.000

359

351

358

15.000

388

375

367

20.000
399
383
•Disponible en altres colors, terminis i
quilometratge. Consulti preus.

Equipament estàndard de sèrie
Alçavidres elèctrics davanters
Aire condicionat
Comandaments d’àudio al volant
Ràdio AM/FM + presa USB + mini
Jack + Bluetooth
Porta lateral dreta, amb vidre a la
segona fila
Fixacions Isofix

386

Equipament opcional (inclòs)
(inclòs)
Portes posteriors batents 180º
1/3-2/3 amb netejavidres
Tapa equipatge

Per a reserves, més informació o altres opcions de vehicles, contacti amb la seva oficina o
consulti www.bancosabadell.com/autorenting.
1

Per a 15.000 km/any i 48 mesos. IVA inclòs. Color blanc (no metal·litzat), unitats disponibles el juliol. Vehicle de substitució per avaria,
accident o robatori 20 dies a l’any.
2 Segons el quilometratge contractat.
Oferta vàlida fins al 30/09/2019, només a la Península i les Illes Balears. Imatge merament il·lustrativa.

