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Equips tecnològicament
avançats, sense comprar-los

Lloguer a mitjà
i/o llarg termini

Un sol contracte i una
única quota mensual

Despesa planificada
i controlada

Treballi amb equips tecnològicament a la última amb el nostre SaniRenting.
És l’opció que li permet disposar, mitjançant un lloguer, d’aquells béns sanitaris
de wellness, fitness i de farmàcia que necessita per al desenvolupament de la seva
activitat econòmica. Disposi’n amb total llibertat, a mitjà i/o llarg termini, a canvi
d’una quota fixa.

A qui va dirigit?
A empreses, autònoms, comerços i professionals que necessiten disposar de béns nous per al
desenvolupament de la seva activitat econòmica.

Avantatges principals
Lloguer a mitjà i llarg termini
• Renovi o estreni els béns que necessita amb un lloguer a mitjà o llarg termini a canvi d’una quota fixa.
• El lloguer substitueix el concepte de propietat pel d’ús i millora les ràtios del seu balanç.
• Disposarà de béns nous, renovats i tecnològicament a l’última.

En un contracte i una única quota
• Una quota mensual fixa pels béns i que també pot incloure serveis com ara l’assistència,
el manteniment, etc., per evitar-li despeses inesperades.
• Les quotes es consideren una despesa directa.
• En finalitzar el contracte, podrà renovar els equips per uns altres de nous.

Despesa planificada i controlada
• Perquè coneix la quota a pagar i el termini estipulat.
• Sense desemborsament inicial, pagament per ús.
• Amb possibilitat d’adaptar les quotes segons les seves necessitats, amb quotes atípiques,
periòdiques, estacionals, i amb possibilitat de carència.
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Quins béns puc adquirir?
• Sanitari: béns mèdics, hospitalaris, odontològics, oftalmològics, béns de laboratori clínics...
• Fitness: el·líptiques, cintes de córrer, màquines de musculació...
• Wellness: cavitació, electroestimulació, liposucció...
• Farmàcia: robots, etiquetes electròniques…

Condicions del producte
• Sense comissions d’obertura ni d’estudi.
• Sense desemborsament inicial.
• Termini mínim: 24 mesos.
• Es poden incloure en la quota serveis vinculats com ara l’assegurança, el manteniment, etc.

Condicions contractuals
Amb una assegurança de danys inclosa, en els elements que ho requereixin.

Altres informacions
• El rènting no figura a la CIRBE.
• Lliure elecció de proveïdors.
• Amb un pressupost, li preparem una oferta segons les seves necessitats, però per poder iniciar
els tràmits de l’operació serà necessària una factura proforma del seu proveïdor.

L’ajudem?
Informi-se'n sense compromís a la seva oficina,
amb el seu gestor, o via email a GlobalticRenting@bancsabadell.com.
Li farem un pressupost personalitzat.
@Sabadell_Help
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902 030 255

Oficina

