Selecció ofertes
Gener 2018

Selecció del
tauler d’ofertes
Novetat important: totes les ofertes del tauler d’ofertes ja inclouen
per defecte vehicle de substitució per accident, avaria o robatori
tipus Citroën C4, Ford Focus... 20 dies a l’any dins del producte o
10 dies a l’any de tipus superior per a vehicles d’una gamma més
alta. Consultar la cotització.
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Selecció ofertes
Gener 2018

Campanyes destacades

Nissan Micra

Nissan Pulsar

Nissan Qashqai

Nissan X-Trail

Nissan Micra

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document

Gener 2018

Nou Nissan Micra
Acenta
Nou Nissan Micra
IG-T Acenta 66kW (90 CV) 5p.
Quota mensual(*):

208e

+ IVA = 235€ (Blanc)
Quota mensual(*):

213e

+ IVA = 240€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 90 CV
Velocitat màxima: 175 km/h
Acceleració màxima: 12,1 s
Emissions de CO2: 99 g/km comb
Consum urbà: 5,6 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,7 L/ 100 km
Consum mitjà: 4,4 L/ 100 km

Fars antiboira davanters
Aire condicionat
Alçavidres elèctrics davanters
Bluetooth
Seient de darrere abatible
per parts
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pack Navegació (navegador amb
pantalla en color de 7,0" amb control
mitjançant pantalla táctil i informació
de trànsit, equip d´àudio amb
reproductor de CD)
Roda de recanvi temporal

Unitats disponibles en color blanc, negre, plata i gris.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies a l’any.
Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears.
Imatge merament il·lustrativa.

Nissan Pulsar

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Nissan Pulsar
Acenta
Nissan Pulsar Acenta
DCi 81 kW (110 CV) 5p.
Quota mensual(*):

256e

+ IVA = 290€ (Blanc)
Quota mensual(*):

261e

+ IVA = 295€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 110 CV
Velocitat màxima: 190 km/h
Acceleració màxima: 11,5 s
Emissions de CO2: 94 gr / km comb
Consum urbà: 4,1 L/100km
Consum extraurbà: 3,3 L/100 km
Consum mitjà: 3,6 L/100 km

Sensors antiboira davanters
Sensor de pluja
Retrovisors exteriors calefactats
amb regulació eléctrica
Retrovisor interior antienlluernament
automàtic
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics dav./post.
Bluetooth
Reposabraços central davanter
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura blanca sòlida/ metal·litzada
Nissan Connect amb càmera de de visió
posterior (navegador amb dades via
tarjeta SD i pantalla en color de 5,8"
amb informació 3D i amb veu, control
mitjantçant pnatalla táctil, pantalla
en color, pantalla de visualització
multifunció táctil de 5,8" (dues
pantalles), App integrades, control
d´app)

Unitats disponibles en color blanc, negre i gris.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies a l’any.
Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears.
Imatge merament il·lustrativa.

Nissan Qashqai

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Nou Nissan Qashqai
Acenta
Nuevo Nissan Qashqai Acenta
DCi 81 kW (110 CV) 4x2 5p.
Quota mensual(*):

328e

+ IVA = 375€ (Blanc)
Quota mensual(*):

333e

+ IVA = 380€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 110 CV
Velocitat màxima: 182 km/h
Acceleració màxima: 11,9 s
Emissions de CO2: 99 g/ km comb
Consum urbà: 4,2 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,6 L/ 100 km
Consum mitjà: 3,8 L/ 100 km

Fars antiboira davanters
Retrovisors exteriors abatibles
elèctricament
Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics dav./post.
Sensors d´aparcament posteriors
Bluetooth
Reposabraços central davanter
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura blanca sòlida / metal·litzada
Navegador
Càmera de visió posterior
Roda de recanvi de mida reduïda

Unitats disponibles en color blanc, negre, gris i vermell.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies a l’any.
Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears.
Imatge merament il·lustrativa.

Nissan X-Trail

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Nou Nissan X-Trail
N-Connecta (7 places)
Nou Nissan X-Trail n-Connecta
1.6 dCi 96kW (130 CV) 5p.
Quota mensual(*):

422e

+ IVA = 385€ (Vermell)
Quota mensual(*):

426e

+ IVA = 490€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 130 CV
Velocitat màxima: 188 km/h
Acceleració màxima: 10,5 s
Emissions de CO2: 133 gg7km comb
Consum urbà: 5,8 L/100 km
Consum extraurbà: 4,6L/100 km
Consum mitjà: 5,1 L/100 km

Fars antiboira davanters
Retrovisors calefactats amb
regulació elèctrica
Sensor de pluja
Sostre solar (elèctric)
Retrovisor interior
antienlluernament automàtic
Alçavidres elèctrics dav./ post.
Climatitzador bizona automàtic
Sensors d´aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Configuració dels seients 2+3+2

Pintura vermella / metal·litzada
Pack Seguretat N-Connecta (control
d´angle mort intel·ligent, alerta en
sortida marxa enrere Cross-traffic
Alert, fars davanters anivellables
automàticament

Unitats disponibles en color blanc, negre, gris i vermell.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Audi Q2

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Nou Audi Q2
Design Edition
Nou Audi Q2 Design Edition
1.6 TDI 85kW (116 CV)
Quota mensual(*):

369e

+ IVA = 425€ (negre)
Quota menusal (*):

373e

+ IVA = 430€ (Blanc)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combuatible: Dièsel
Potència: 116 CV
Velocitat màxima: 197 km/h
Acceleració màxima: 10,3 s
Emissions mitjanes de CO²:
118 g/km comb
Consum urbà: 5,0 L/100 km
Consum extraurbà: 4,3 L/100 km
Consum mitjà: 4,6 L/100 km

Climatitzador automàtic bizona
Volant 3 radis multifuncional
Sensor de pluja
Bluetooth

Pintura blanca/negra
Paquet Vision (fars LED,
Audi parking system posterior,
rentafars, miralls exteriors
calefactables)
MMI navegació
Cable micro USB recte

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Selecció ofertes
Gener 2018

Selecció de
vehicles ecològics
Novetat: presentem la nostra oferta de vehicles respectuosos amb
el medi ambient, integrada per vehicles híbrids i elèctrics, amb una
relació òptima de consum/prestacions.

Smart Fortwo

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Smart Fortwo Electric
Automàtic
Smart Fortwo Passion Electric
Drive cupè 60 kW (81 CV) 3p.
Quota mensual(*):

345e
+ IVA = 399€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Potència: 81 CV
Combustible: Elèctric
Autonomia estimada pel
fabricant: 140 km
Portes/places: 3/2

Climatitzador automàtic
Bluetooth
Alçavidres elèctrics davanters
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Canvi automàtic per a
Electric Drive

Acabat Passion
Llandes d'aliatge de 8 radis
15" en color plata
Paquet Electric Premium Plus
(càmera de marxa enrere, sostre
panoràmic de vidre, navegador,
sensor de pluja i lluminositat,
fars antiboira)
Paquet LED&sensors
Paquet Cool&Media

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 60 mesos. La quota indicada no inclou la subvenció del conveni MOVALT. En cas de disposar de fons i cumplir els
requisits del conveni, la quota es podria veure reduïda. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses
les revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies
a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

Smart Forfour

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Smart Forfour Electric
Automàtic
Smart Forfour Passion Electric
Drive compacte 60kW (81CV) 5p.
Quota mensual(*):

388e
+ IVA = 450€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Potència: 81 CV
Combustible: Elèctric
Autonomia estimada pel
fabricant: 160 km
Portes/places: 5/4

Climatitzador automàtic
Bluetooth
Alçavidres elèctrics davanters
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Canvi automàtic per a
Electric Drive

Acabat Passion
Llandes d'aliatge de 8 radis
15" en color plata
Paquet Electric Premiuim Plus
(càmera de marxa enrere, sostre
panoràmic de vidre, navegador,
sensor de pluja i lluminositat, fars
antiboira)
Paquet LED&sensors
Paquet Cool&Media

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 60 mesos. La quota indicada no inclou la subvenció del conveni MOVALT. En cas de disposar de fons i cumplir els
requisits del conveni, la quota es podria veure reduïda. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses
les revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies
a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

Nissan Leaf

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37, 03007
Alacant.
Inscrit
en el
Registre
d’Alacant,d’Alacant,
tom 4070,
foli4070,
1, fullfoli
A-156980.
NIF A-08000143
| Document
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A.,Esplá,
av. Óscar
Esplá, 37,
03007
Alacant.
Inscrit
en elMercantil
Registre Mercantil
tom
1, full A-156980.
NIF A-08000143
| Document
publicitari.
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Nissan Leaf Visia
Elèctric Automàtic
Nissan Leaf Visia
80kW (106 CV) 5p.
Quota mensual(*):

340€
+ IVA = 390€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).

I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Transmissió: Automàtic
Combustible: Elèctric
Potència: 109 CV
Autonomia estimada pel fabricant:
250 km
Portes/places: 5/5

Pintura blanca Everest sòlida
Miralls retrov. amb reg. elèc.
Aire condicionat
Canvi automàtic
Tancament centralitzat
Alçavidres elèc. davant. i post.
Bluetooth
Nissan Connect
Control aut. de pressió pneum.
Fars antiboira amb funció
llum de dia

Equipament opcional (inclòs)

Unitats disponibles en color blanc. S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos.La quota indicada no inclou la subvenció del conveni MOVALT. En cas de disposar de fons i cumplir
els requisits del conveni, la quota es podria veure reduïda. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km
0. Incloses les revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident
o robatori 20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears.
Imatge merament il·lustrativa.

Renault Zoe

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37, 03007
Alacant.
Inscrit
en el
Registre
d’Alacant,d’Alacant,
tom 4070,
foli4070,
1, fullfoli
A-156980.
NIF A-08000143
| Document
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A.,Esplá,
av. Óscar
Esplá, 37,
03007
Alacant.
Inscrit
en elMercantil
Registre Mercantil
tom
1, full A-156980.
NIF A-08000143
| Document
publicitari.
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Renault Zoe
Automàtic Elèctric
Renault Zoe Intens 40
68kW (92CV) 5p.
Quota mensual(*):

507€
+ IVA = 590€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).

I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Transmissió: Automàtica
Combustible: Elèctric
Potència: 92 CV

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics
davanters i posteriors
Sensors d'aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat ESP

Autonomia estimada pel fabricant: 400km
Portes/Places: 5/5

Equipament opcional (inclòs)

Unitats disponibles en 3 mesos a partir de la signatura.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. La quota indicada no inclou la subvenció del conveni MOVALT. En cas de disposar de fons i cumplir els
requisits del conveni, la quota es podria veure reduïda. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses
les revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies
a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.
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Volkswagen e-Golf
Automàtic Elèctric
Volkswagen e-Golf
100kW (136CV)
Quota mensual(*):

634e
+ IVA = 750€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Elèctric
Potència: 136 CV
Autonomia estimada pel fabricant:
200-300 km (segons estic conducció)
Portes/Places: 5/5

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Sensors d'aparcament posterior
Navegador
Blueetoth
Control electrònic d'estabilitat ESP

Pintura metal·litzada
Assistent d'aparcament automàtic
Park Assist
Cable USB App-Connect

Unitats disponibles en 3 mesos a partir de la signatura.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. La quota indicada no inclou la subvenció del conveni MOVALT. En cas de disposar de fons i cumplir els
requisits del conveni, la quota es podria veure reduïda. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses
les revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori 20 dies
a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.
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Fiat 500 Híbrid
Lounge GLP
Fiat 500 1.2 8v Híbrid
51kW (69CV) GLP 3p.
Quota mensual(*):

245e

+ IVA = 280€ (Negre)
Quota mensual(*):

250e

+ IVA = 285€ (Blanc)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: manual
Combustible. GLP / Gasolina
Potència:
Velocitat màxima: 160 km/h
Acceleració màxima: 12,9 s
Emissions de CO2: 104 g/km
comb
Consum urbà: 8,1 L/ 100 km
Consum extraurbà: 5,5 L/ 100 km
Consum mitjà: 6,5 L/ 100 km

Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics davanters
control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix
control de creuer
Sostre panoràmic
Llantes d'aliatge de 16"
Bluetooth

Pintura blanca / negra
PAntalla TFT en color de 7"
Miralls elèctrics i
desentelables

Unitats disponibles a mitjan de Febrer en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Toyota Yaris Hybrid
Automàtic
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active
74kW (100CV) 5p. berlina
Quota mensual(*):

249e

+ IVA = 285 € (Negre)
Quota mensual(*):

253e

+ IVA = 290€ (Blanc i Vermell)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió;: Automàtic
Combustible: Híbrid
Potència: 100CV
Velocitat màxima: 165km/h
Acceleració màxima: 11,8s
Emissions de CO2: 75g/km comb
Consum urbà: 3,1 L/100km
Consum extraurbà: 3,3 L/100km
Consum mitjà: 3,3 L/100km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat ESP
Control de creuer
Canvi automàtic

Pintura blanca, vermella o negra
Pack Cool (botó d'arrencada, sensor
d'aparcament posterior, fixacions
Isofix, alçavidres elèctrics posteriors,
doble safata maleter, llums de fre i
posteriors LED)

Unitats disponibles.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Nou Kia Niro
Híbrid Automàtic
Nou Kia Niro 1.6 HEV Drive
104 kW (141 CV) 5 portes
Quota mensual(*):

338e
+ IVA = 390€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Híbrid
Potència: 141 CV
Velocitat màxima: 162 km/h
Acceleració màxima: 11,5 s
Emissions de CO2: 88 g/km
comb
Consum urbà: 3,8 L/100 km
Consum extraurbà:
3,9 L/100 km
Consum mitjà: 3,8 L/100 km

Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Control electrònic d'estabilitat
ESC
Bluetooth
Navegador
Canvi automàtic

Pintura blanca

Unitats disponibles en color blanc. S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Hyundai Ioniq
Híbrid Automàtic
Hyundai Ioniq 1.6 GDI
Hev Klass Nav DCT
Quota mensual(*):

340e

+ IVA = 390€ (Blanc)
Quota mensual(*):

344e

+ IVA = 395€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Híbrid
Potència: 141 CV
Velocitat màxima: 185 km/h
Acceleració màxima: 10,8 s
Emissions de CO2: 79 g/km comb
Consum urbà: 3,4 L/100 km
Consum extraurbà: 3,6 l/100 km
Consum mitjà: 3,4 L/ 100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics dav./post.
Sensors dáparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic déstbilitat ESP
Fixacions Isofix
Control de creuer intel·ligent

Pintura blanca / metal·litzada

Unitats disponibles en diversos colors.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, el pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Toyota C-HR
Híbrid Automàtic
Toyota C-HR 1.8 Active
90 kW (122 CV) 5 portes
Quota mensual(*):

346e
+ IVA = 399€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Híbrid
Potència: 122 CV
Velocitat màxima: 170 km/h
Acceleració màxima: 11,0 s
Emissions mitjanes de CO2:
87 g/km comb
Consum urbà: 3,5 L/100 km
Consum extraurbà:
4,1 L/100 km
Consum mitjà: 3,8Ll/100 km

Sensor de pluja
Canvi automàtic
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic
d'estabilitat ESP
Sistema entrada sense clauSmart Entry
Pantalla TFT de color-4,2"

Pintura blanca
Navegador Touch2 & Go

Unitats disponibles a partir de Març.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Toyota Rav4
Híbrid Automàtic
Toyota Rav4 2.5l hybrid Advance
Pack Drive 145kW (197CV) 5p.
Quota mensual(*):

390e

+ IVA = 450€ (Blanc)
Quota mensual(*):

399e

+ IVA = 460€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Híbrid
Potència:197 CV
Velocitat màxima: 185 km/h
Acceleració màxima: 11,0 s
Emissions de CO2:
115 g/km comb.
Consum urbà: 4,8 L/100 km
Consum extraurbà:
5,0 L/100 km
Consum mitjà: 5,0 L/100 km

Canvi automàtic
Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres davanters i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Càmera de visió posterior
Pantalla táctil multifunció de 7"
Sensors d'aparcament davanters
i posteriors
Cruise Control adaptatiu TSS

Pintura blanca / metal·litzada

Unitats disponibles en diversos colors. S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Peugeot Partner Tepee Access
Electric Automàtic(5 places)
Peugeot Partner Tepee
Access Electric L1 Combi 5p.
Quota mensual(*):

593e
+ IVA = 690€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtica
Combustible: Elèctric
Potència: 67 CV
Autonomia estimada pel fabricant:
170 km
Portes/place: 5/5

Porta posterior
Portes laterals lliscants a
dreta i Esquerra
Aire condicionat
Alçavidres elèctrics davanters
Tancament centralitzat
Control electrònic d´estabilitat ESP

Pintura metal·litzada
Bluetooth
Comandament d´àudio al volant

Unitats disponibles en tres mesos a partir de la signatura.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions,,el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Selecció ofertes
Gener 2018

Selecció de vehicles gasolina

Fiat 500
Gener 2018
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Fiat 500 Lounge
Fiat 500 Lounge
1.2 8v 51kW (69CV) 3p.
Quota mensual(*):

203e

+ IVA = 230€ (Negre)
Quota mensual(*):

208e

+ IVA = 235€ (Blanc)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió. Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 69 CV
Velocitat màxima: 160 km/h
Acceleració màxima: 12,9 s
Emissions de CO2: 115 g/km
comb
Consum urbà: 6,2 l/ 100 km
Consum extraurbà: 4,2 L/ 100 km
Consum mitjà: 4,9 L/ 100 km

Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics davanters
Comandaments d´àudio al
volant
Bluetooth
Control electrònic d´essta bilitat ESP
Control de creuer
Sostre panoràmic
Llantes d'aliatge de 16"
Fixacions Isofix

Pintura blanca / negra
Pantalla TFT en colr de 7"
Miralls elèctrics i desentelables

Unitats disponibles a partir de mitjan Febrer.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Skoda Fabia
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Skoda Fabia Combi
Business
Skoda Fabia Combi Business
1.0 MPI 55kW (75CV). Gasolina
Quota mensual(*):

235e
+ IVA = 269€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 75 CV
Velocitat màxima: 175 km/h
Acceleració màxima: 14,9 s
Emissions de CO2: 111 g/km
comb
Consum urbà: 5,9 L/ 100 km
Consum extraurbà: 4,4 L/ 100 km
Consum mitjà: 4,9 L/ 100 km

Fars antiboira davanters
Miralls retrovisors exteriors elèctrics
calefactats
Comandaments d´àudio al volant
Bluetooth
Seient posterior abatible per
parts
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura blanca

Unitats disponibles en color blanc.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Mini One
Gener 2018
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i One Gasolina 5 portes 75

Mini One Gasolina
5 portes
Min ONE Berlina amb porta
posterior 75Kw (102CV) 5 portes
Quota mensual(*):

243e

+ IVA = 275€ (Gris Moonwalk)
Quota mensual(*):

260e

+ IVA = 295€ (P.sòlida/met.)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 102 CV
Velocitat màxima: 192 km/h
Acceleració màxima: 10,1 s
Emissions de CO2:
112 g/km comb
Consum urbà: 5,9 L/100 km
Consum extraurbà:
4,2 L/100 km
Consum mitjà: 4,8 L/100 km

Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Fars antiboira
Llantes 15" Heli Spoke
platejades

Pintura gris Moonwalk, sòlida
o metal·litzada
Fars antiboira
Climatitzador automàtic
Bluetooth

Unitats disponibles en color blanc sòlid, vermell i negre
metal·litzat i gris Moonwalk.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2017 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Kia Stonic
Gener 2018
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Nou Kia Stonic Drive
Kia Stonic 1.0 G-TDi Drive
88kW (120 CV) Eco-Dynam 5.
Quota mensual(*):

259e

+ IVA = 295€ (Blanc)
Quota mensual(*):

263e

+ IVA = 299€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 120 CV
Velocitat màxima: 184 km/h
Acceleració màxima: 10,3 s
Emissions de CO2: 115 g/ km
Consum urbà: 6,0 L/ 100 km
Consum extraurbà: 4,5 L/ 100 km
Consum mitjà: 5,0 L/ 100km

Milralls retrovisors elèctrics
calefactats
Sensor de pluja
Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics dav./post.
Sensors d´aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESC

Pintura blanca / metal·litzada

Unitats disponibles a partir de mitjans de Febrer.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Renault Captur
Zen energy
Renault Captur ZEn Energy
TCe 87kW (120CV) 5p.
Quota mensual(*):

284e
+ IVA = 325€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 120 CV
Velocitat màxima: 182 km/h
Acceleració màxima: 9,9 s
Emissions de CO2: 125 g/km
comb
Consum urbà: 7,0 L/ 100 km
Consum extraurbà: 4,7 L/ 100 km
Consum mitjà: 5,5 L/ 100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats
Sensor de pluja
Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics dav./post.
Sensors d´aparcament posterior
Bluetooh
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix
Control de creuer

Pintura metal·litzada / Sostre negre

Unitats disponibles a mitjan Març.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Smart Forfour
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Smart Forfour
Automàtic
Smart Forfour 66 Passion
66kW (90 CV) Gasolina
Quota mensual(*):

288e
+ IVA = 330€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Gasolina
Potència:: 90 CV
Velocitat màxima: 165 km/hh
Acceleració màxima: 11,2 s
Emissions de CO2: 99 g/km
comb
Consum urbà: 5,1 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,9 L/ 100 km
Consum mitjà: 4,3 L/ 100 km

Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctric
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura negra
Canvi automàtic Twinamic
Llantes d´aliatge BRABUS 17"
Paquet esportiu BRABUS
PaquetPremium Plus
Lleves de canvie en el volant
Sostre panoràmic de vidre
Càmera de marxa enrere
Paquet Led & Sensor

Unitats disponibles en color negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Volkswagen Golf Advance
Gasolina
Volkswagen Golf Advance
1.4 TSI 92kW (125CV) 6 vel
Quota mensual(*):

298e
+ IVA = 340€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 125 CV
Velocitat màxima: 204 km/h
Acceleració màxima: 9,1 s
Emissions de CO2: 120 g/km comb.
Consum urbà: 6,7 L/100 km
Consum extraurbà: 4,3 L/100 km
Consum mitjà: 5,2 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Control de creuer intel·ligent

Pintura blanca
Paquet Advance España

Unitats disponibles en color blanc.
S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Nou Hyundai Kona
Tecno 4x2n
Hyubndai Kona 1.0 TGDi
88kW (120CV) Tecno 4x2 5p.
Quota mensual(*):

306e
+ IVA = 350€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 120 CV
Velocitat màxima: 181 km/h
Acceleració màxima: 12,0 s
Emissions de CO2: 117 g/km
comb
Consum urbà: 6,0 l/100 km
Consum extraurbà: 4,7 l/100 km
Consum mitjà: 5,2 l/100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats amb regulació elèctrica
Sensor de pluja
Mirall retrovisor interior
antienlluernament
Climatitzador automàtic
Alçavidres elèctrics dav./post.
Sensors d’aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d’estabilitat ESP

Pintura metal·litzada

Unitats disponibles en diversos colors.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Selecció ofertes
Gener 2018

Altres vehicles selecció
del tauler d’ofertes

Opel Grandland
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Opel Grandland X
Selective
Opel Grandland x Selective
1.6 CDTi 88kW (120CV)
Quota mensual(*):

341e
+ IVA = 390€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 120 CV
Velocitat màxima: 189 km/h
Acceleració màxima: 11,8 s
Emissions de CO2: 104 g/km comb
Consum urbà:4,7 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,5 L/100 km
Consum mitjà: 4,0 L/100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats
Climatitzador bizona
Alçavidres dav./pos.
Sensors d´aparcament
posteriors
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura brillant
Pack Visibilitat
Park & Go
Fars antiboira
Rueda de emergencia

Unitats disponibles a partir mitjan febrer en color blanc.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Mercedes Classe A
A 200d Urban Automàtic
Mercedes lasse A 200d
100 kW (163 CV) urban
Quota mensual(*):

435e
+ IVA = 499€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 136 CV
Velocitat màxima: 210 km/h
Acceleració màxima: 9,3 s
Emissions de CO2: 106 g/km
comb
Consum urbà: 5,2 L/100 km
Consum extraurbà: 34 L/100 km
Consum mitjà: 4,1 Ll/100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats
Aire condicionat
Ordinador de bord
Alçavidres elèctrics dav./post.
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESP
Llantes d´aliatge de 17"

Pintura blanca/metal·litzada
Vidres calorífugs tintas foscos
en finestres i vidre posteriors
Llums de carretera automàtics
Càmera de marxa enrere
Navegador Garmin MAP PILOT
Paquet de miralls retrovisors

Unitats disponibles.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Mercedes -Benz Classe E

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document
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Mercedes Classe E
E 220d Automàtic
Mercdes Classe E E 220d
143kW (194CV) 4. Sedan
Quota mensual(*):

702e
+ IVA = 815€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 194 CV
Velocitat màxima: 240 km/h
Acceleració màxima: 7,3 s
Emissions de CO2: 102 g/km
comb
Consum urbà: 4,3 L/ 100
Consum extraurbà: 3,6 L/ 100 km
Consum mitjà: 3,9 L/ 100 km

Miralls retrovisors interiors
calefactats
Canvi automàtic 9G-TRONIC
Climatitzador automàtic bizona
Sensors d´aparcament posterior
Bluetooth
Seients consuctor/acompanyant
amb regualcions elèctriques
LLantes d´aliatge AMG de 5 radis
dobles i 19"
Control electrònic d´estbilitat

Pintura metal·litzada
Paquet de control de carril
Control d´angle mort
Càmera de 360º
Assitent per a senyals de trànsit
Tren de rodatge Agility Control
Seients davanters calefactats
Premium Comand
KEYLESS_GO
AMG Line exterior
AMG Line interior
Pneumàtics amb marxa d´emergència

Unitats disponibles en color plata
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, el pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Opel Combo Cargo

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
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Opel Combo Cargo
(2 places)
Opel Combo Cargo 1.3CDTI
70kW (95CV) L1 H1 3p Furgó
Quota mensual(*):

264e
+ IVA = 299€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 95 CV
Velocitat màxima: 158km/h
Emissions de CO2: 133g/km comb.
Consum urbà: 6,5 L/100km
Consum extraurbà: 4,2 L/100km
Consum mitjà: 5,0 L/100km

Alçavidres elèctrics davanters
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Control de creuer
Porta lateral lliscant dreta sense
finestra
Doble porta posterior amb obertura
de 180º

Pack Business (aire condicionat,
ràdio CD, control de remot de
tancament centralitzat, guantera
amb clau, roda de recanvi)
Ràdio multimèdia CD 50
(inclou MP3)
Bluetooth
USB 2.0 i connexió AUX-in
Comandaments al volant

Unitats disponibles en color blanc a partir mitjan Febrer.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/12/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Opel Combo Tour

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
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Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
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03007 Alacant.
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Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
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Opel Combo Tour
Combi 5 Places
Opel Combo Tour Expression
1.3CDTI 70kW (95 CV) 5p. Combi
Quota mensual(*):

269e
+ IVA = 305€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 95 CV
Velocitat màxima: 159 km/h
Emissions de CO2: 136G/km comb
Consum urbà: 6,6 L/100km
Consum extraurbà: 4,3 L/100km
Consum mitjà: 5,1 L/100km

Alçavidres elèctrics davanters
Control electrònic d'estabilitat ESP
Fixacions Isofix
Control de creuer
Porta lateral lliscant dreta i
esquerra amb finestra
Portes darrere asimètriques
tèrmiques i amb netejavidre (2/3
porta esquerra i dreta) amb
obertura de 180º

Pack bàsic (roda de
recanvi i pack fumador)
Ràdio multimèdia CD 50,
MP3, Blueetoth, USB 2.0 i
connexió AUX-in
Comansaments al volant

Unitats disponibles a partir de final de Febrer.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/12/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Nissan NV200

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
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Mercantil
d’Alacant,
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Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgó 2 Places
Nissan NV200 1.5 DCI
Comfort Furgó 66kW (90CV) 2 places
Quota mensual(*):

326e
+ IVA = 370€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Transmisió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 90 CV
Velocidad máxima: 158 km/h
Emissions mitjanes de CO²:
131 g/km comb.
Consum urbà: 5,7 l/100 km.
Consum extraurbà: 4,6 l/100 km.
Consum mitjà: 5,0 l/100 km.
Places/portes: 2/5.

Equipament de sèrie
Retrovisors ext. regulació elèc.
Tancament centralitzat
Ràdio CD + Bluetooth + Càmera
de visió posterior
Fars antiboira
Alçavidres elèctrics davanters
2 portes laterals lliscants
2 portes posteriors doble abertura
60/40 de 180º
Mampara de reixeta
Roda de recanvi
Pintura color blanc iceberg

Equipament opcional (inclòs)

Unitats disponibles en color blanc. S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Nissan NV200

Banco de Sabadell,
av. Óscar
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Nissan NV200
Comfort Combi 5 Places
Nissan NV200 1.5DCI
Comfort Combi 66kW (90CV)
Quota mensual(*):

339e
+ IVA = 385€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 90 CV
Velocitat màxima: 158 km/h
Emissions mitjanes de CO²:
130 g/km comb
Consum urbà: 5,9 L/100 km
Consum extraurbà: 4,4 L/100 km
Consum mitjà: 5,0 L/100 km
Places: 5

Miralls retrovisors exteriors
amb regulació elèctrica
Aire condicionat
Tancament centralitzat
Càmera de visió posterior
Fixacions ISOFIX en 2a
fila de seients
Alçavidres elèctrics davanters
Vidres posteriors enfosquits
Ràdio CD + Bluetooth

Dues portes laterals lliscants amb
vidre i doble porta posterior 60/40
de 180º

Unitats disponibles en color blanc.
S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Ford Transit

Banco de Sabadell,
av. Óscar
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Ford Transit Van
FT350 L3 H2 Davantera
Ford Transit Van FT350 L3 H2
Trend N1 2.0 TDCi 96kW (130 CV)
Quota mensual(*):

491e
+ IVA = 560€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 130 CV
Velocitat màxima: 150 Km/h
Emissions mitjanes de CO²:
190 g/km comb
Consum urbà: 8,7 L/100 k.
Consum extraurbà: 6,9 L/100 km
Consum mitjà: 7,6 L/100 km

Aire condicionat davanter
Seient passatger doble
Fars antiboira
Mampara completa
Alçavidres elèctrics davanters
Control de velocitat de creuer
Ràdio AM/FM amb
Bluetooth + USB
Porta lateral lliscant costat dret
Portes posteriors de 180º

Pintura blanca
Paquet fumador i roda de recanvi
Paquet Visió Trend (parabrisa tèrmic,
sensor de pluja, miralls retrovisors
plegables elèctricament)
Paquet Zona de Càrrega (plafons
laterals de càrrega, protecció
addicional zona de càrrega,
llums LED zona de càrrega)

Unitats disponibles en color blanc. S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Ford Transit
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Ford Transit Custom Van
Isotèrmic+Fred
Ford Transit Custom Van 2.0 TDCI
96kW (130CV) L2 Trend 4p. Furgó
Quota mensual(*):

638e
+ IVA = 735€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 130 CV
Velocitat màxima: 150 km/h
Emissions de CO2: 167 g/km comb.
Consum urbà: 7,1 L/100 km
Consum extraurbà: 6,0 L/100 km
Consum mitjà: 6,4 L/100 km

Sensor de pluja
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Control de creuer intel·ligent
Porta lateral lliscant costat
dret
Portes posteriors de 90º/180º

Pintura blanca
Llums LED en comportament
de càrrega
Equip de protección de càrrega
(parets completes i terra)
Paquet visió Trend
Isotermització (revestiment
interior amb plafó de sandvitx de poliuretà,
porta lateral practicable, terra reforçat
amb acabat antilliscant i un desguàs,
muntatge d'equip de fred per a
conservació de temperatura positiva.

Unitats disponibles.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Selecció ofertes
Gener 2018

Últimes unitats disponibles

Opel Corsa Business
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Opel Corsa Business
Gasolina
Opel Corsa 1.4 Business 66kW (90CV)
Berlina amb porta posterior 5p.
Quota mensual(*):

199e
+ IVA = 225€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 90 CV
Velocitat màxima: 175 km/h
Acceleració màxima: 13,2 s
Emissions de CO2:
120 g/km comb.
Consum urbà: 6,9 L/100 km
Consum extraurbà:
4,2 L/100 km
Consum mitjà:5,2 L/100 km

Aire condicionat
Bluetooth
Alçavidres elèctrics davanters
Comandaments al volant
Fars antiboira
Ordinador a bord

Pintura blanca

Unitats disponibles en color blanc.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries ii els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/12/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Volkswagen Polo
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Volkswagen Polo
Edition
Volkswagen Polo Edition
1.0 55kW (75CV) 5p. Gasolina
Quota mensual(*):

220e
+ IVA = 250 €

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 75 CV
Velocitat màxima: 170km/h
Acceleració màxima: 14,9 s
Emissions de CO2: 110 g/100km
Consum urbà: 6,0 L/100km
Consum extraurbà: 4,1 L/ 100km
Consum mitjà: 4,8 L/100km

Aire condicionat
Alçavidres elèctrics davanters
Comandaments al volant
Control electrònic d'estabilitat ESP

Pintura blanca
Paquet Edition
Blueetoth
Fars antiboira amb llum de gir

Unitats disponibles en color blanc a partir de Març.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Renault Clio
Business Energy
Renault Clio Business
DCi 55kW (75CV) Energy 5p.
Quota mensual(*):

245e
+ IVA = 280€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Velocitat máxima: 168 km/h
Acceleració màxima: 14,3 s
Potència:75 CV
Emissions de CO2:85 g/km comb
Consum urbà:3,5L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,1l/ 100 km
Consum mitjà: 3,3 L/ 100 km

Miralls retrovisors exteriors
calefactats
Aire condicionat
Alçavidres elèctrics davanters
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix
Control creuer

Pintura blanca
Sistema Medianav Evolution
amb pantalla táctil de 7"

Unitats disponibles a partir del Març en color blanc.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Ford Focus Business
Berlina 5p.
Ford Focus Business
1.5 TDCI 88kW (120 CV)
Quota mensual(*):

264e
+ IVA = 299 €

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 120 CV
Velocitat màxima: 193 km/h
Acceleració màxima: 10,5 s
Emissions mitjanes de CO²:
105 g/km comb
Consum urbà: 4,3 L/100 km.
Consum extraurbà: 3,4 L/100 km
Consum mitjà: 3,8 L/100 km

Climatitzador automàtic
Navegador pantalla táctil 8"
Ràdio CD MP3
Sensors d’aparcament posterior
Control de velocitat de creuer
amb limitador de velocitat
Bluetooth
Sensor de pressió de
pneumàtics

Pintura blanca
Llandes d'aliatge 16”
Paquet fumador

Unitats disponibles en color blanc.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/12/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Opel Crossland X
Selective
Opel crossland X 1.6T 73kW
(99CV) Selective 5p. Dièsel
Quota mensual(*):

297e
+ IVA = 340€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 99 CV
Velocitat màxima: 190 km/h
Acceleració màxima: 11,6 s
Emissions de CO2:
102 g/km comb
Consum urbà: 4,5 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,5 L/ 100 km
Consum mitjà: 3,9 L/100 km

Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Control electrònic d’estabilitat ESP
Fixacions Isofix
Control de creuer
Aire condicionat

Pintura metal·litzada
Navi 5.0 IntelliLink (connexió USB,
Bluetooth, 6 altaveus, MP3, pantalla
en color tàctil 8”, control per veu,
projecció telèfon intel·ligent en pantalla,
lectura SMS, antena tauró)
Pack visibilitat (sensor pluja, para-sol
davanter, llums lectura posteriors,
mirall int. electrocrom., control
automàtic de llums amb detecció de túnels)
Pack Park&Go Plus (càmera panoràmica,
visió posterior, aparcament assistit,
sensor d’angle mort)

Unitats disponibles.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Audi A3
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Nou Audi A3 Sportback
Nou Audi A3 Sportback
1.6 TDI 85kW (116 CV)
Quota mensual(*):

326e

+ IVA = 375€ (Negre brillant)
Quota mensual(*):

330e

+ IVA = 380€ (Blanc)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Maual
Combustible: Dièsel
Potència: 116 CV
Velocitat màxima: 200 km/h
Acceleració màxima: 10,7 s
Emissions mitjanes de CO²:
107 g/km comb.
Consum urbà: 4,6 L/100 km.
Consum extraurbà: 3,8 L/100 km.
Consum mitjà: 4,1 L/100 km.

Fars de xenó
Llandes d'aliatge de 16"
Climatitzador automàtic
Confrot Plus
Bluetooth
Audi Music Interface/ ràdio
8 altaveus
Volant esportiu multifuncional
Miralls retrovisors amb
regulació eléctrica
Control electrònic d'estabilitat
ESP

Pintura blanca/negre brillant
Cable USB iPhone 5

Unitats disponibles a partir de finals de Gener.
S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Kia Sportage
Gener 2018
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Kia Sportage Business
Kia Sportage Business 4x2 Eco-Dynam
1.7 CRDi VGT 85kW (115 CV) 5p.
Quota mensual(*):

337e

+ IVA = 385€ (Blanc)
Quota mensual(*):

341e

+ IVA = 390€ (P. metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 115 CV
Velocitat màxima: 176km/h
Acceleració màxima: 11,5s
Emissions de CO2: 119g/km
Consum urbà: 5,4 L/100km
Consum extraurbà: 4,5 L/100km
Consum mitjà: 5,2 L/100km

Navegador
Bluetooth
Climatitzador automàtic bizona
Sensors d'aparcament posterior
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Control electrònic d'estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura blanca / metal·litzada

Unitats disponibles en diversos colors.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/12/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

Hyundai Tucson
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 1.7 CRDi
85kW (115CV) BlueDrive Link 4x2
Quota mensual(*):

342e

+ IVA = 390€ (Ara Blue)
Quota mensual(*):

346e

+ IVA = 395€ (Altres colors)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 115 CV
Velocitat màxima: 176 km/h
Acceleració màxima: 13, 7 s
Emissions de CO2: 119 g/km
comb
Consum urbà:5,4 L/100 km
Consum extraurbà: 4,2 L/ 100 km
Consum mitjà: 4,6L/ 100 km

Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctric dav./post.
Sensors d´aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d´estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura Ara Blue / altres colors

Unitats disponibles en diversos colors
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/03/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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Audi Q3 Sport Edition
Automàtic
Audi Q3 Sport Ed. 2.0 TDI
110kW (150CV) S tronic 5p.
Quota mensual(*):

448e
+ IVA = 520€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: dièsel
Velocitat màxima: 204km/h
Acceleració màxima: 9,3s
Potència: 150 CV
Emissions de CO2: 131g/km
Consum urbà: 6,0 L/100km
Consum extraurbà: 4,5 L/100km
Consum mitjà: 5,0L/100km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Sensor d'aparcament posterior
Control de creuer

Pintura blanc cortina o
negre brillant
Cable USB

Unitats disponibles en cololr blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fns al 31/12/2018 o fns a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

BMW Sèrie 3

Banco de Sabadell,
av. Óscar
37,Esplá,
03007
Inscrit en
el Registre
Mercantil
d’Alacant,
tom tom
4070,
foli 1,
A-156980.
NIF
Documentpublicitari.
publicitari.
Banco deS.A.,
Sabadell,
S.A., Esplá,
av. Óscar
37,Alacant.
03007 Alacant.
Inscrit
en el Registre
Mercantil
d’Alacant,
4070,
folifull
1, full
A-156980.
NIFA-08000143
A-08000143 || Document

Gener 2018

BMW Sèrie 3 318d
Business Sedán
BMW Sèrie 3 318d Business
110kW (150 CV) 4p. Sedan
Quota mensual(*):

383e
+ IVA = 435€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Velocitat màxima: 215 km/h
Acceleració màxima: 8,6 s
Potència: 150 CV
Emissions de CO2:
106 g/km comb.
Consum urbà: 4,9 L/100 km
Consum extraurbà: 3,5 L/100 km
Consum mitjà: 4,0 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Sensors d'aparcament posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d'estbilitat ESP
Control de creure amb funció de fre
Fars LED

Pintura blanca o negra no metal·litzada

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW Sèrie 3 318dA
Business Automàtic
BMW Sèrie 3 318dA Business
110kW (150 CV) 4p. Sedan
Quota mensual(*):

414e
+ IVA = 475€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Gasolina
Potència: 150 CV
Velocitat màxima: 212 km/h
Acceleració màxima: 8,4 s
Emissions de CO²:
106 g/km comb.
Consum urbà: 4,8 L/100 km
Consum extraurbà: 3,6 L/100 km
Consum mitjà: 4,0 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Sensors d'aparcament
posterior
Navegador
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Control de creuer amb
funció de fre
Fars LED

Pintura blanca o negra no metal·litzada
Canvi automàtic

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 24 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries iiels impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW Sèrie 3 318d Touring
Familiar Automàtic
BMW Sèrie 3 318d Touring
110kW (150 CV) 5p. familiar
Quota mensual(*):

452e
+ IVA = 520€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 150 CV
Velocitat màxima: 210 km/h
Acceleració màxima: 8,9 s
Emissions de CO²:
109 g/km comb
Consum urbà: 4,9 L/100 km
Consum extraurbà: 3,7 L/100 km
Consum mitjà: 4,1 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat ESP

Pintura blanca/negra no metal·litzada
Business Pack (Canvi automàtic, miralls
retrovisors plegables elèctricament
amb funció antienlluernament, fars
de LED, control de distància
d'aparcament, control de creuer amb
funció de fre, sistema de navegació
business, cuadre d'instruments amb
contingut ampliat)

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW Sèrie 3 320d
Sedan Automàtic
BMW Sèrie 3 320d Paquet M
140 kW (190CV) Autom. Sedan
Quota mensual(*):

497e

+ IVA = 575€ (Blanc)
Quota mensual(*):

505e

+ IVA = 585€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 190 CV
Velocitat màxima: 235 km/h
Acceleració màxima: 7,3 s
Emissions de CO2:
116 g/km comb
Consum urbà: 4,9 L/100 km
Consum extraurbà:
3,5 L/100 km
Consum mitjà: 4,0 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d¡estabilitat
ESP
Control de creuer intel·ligent

Color blanc o negre
Paquet esportiu M ( llandes de 18" al. lleuger M,
radis estrella 400M, control
de distància en aparc.,
fars antiboira LED, fars de LED,
Sistema de Navegació
Business, suspensió esportiva M)
Sistema d'altaveus
Paquet Business Plus (canvi automàtic)

Unitats disponibles en color blanc i negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW Sèrie 3 320d Touring
Automàtic Familiar
BMW Sèrie 3 320d Paquet M
140kW (190CV) Touring
Quota mensual(*):

510e

+ IVA = 590€ (Blanc)
Quota mensual(*):

517e

599€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 190 CV
Velocitat màxima: 230 km/h
Acceleració màxima: 7,6 s
Emissions de CO2:
123 g/km comb
Consum urbà: 5,2 L/100 km
Consum extraurbà: 3,8 L/100 km
Consum mitjà: 4,3 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtiic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP
Control de creuer intel·ligent

Color blanc o negre
Paquet esportiu M (llandes de 18"
al. lleuger M, radis estrella 400M,
control de distancia en aparc.,
fars antiboira de LED, sistema
de navegació Business,
suspensió esportiva M)
Sistema d'altaveus
Paquet Business Plus (canvi
automàtic)

Unitats disponibles en color blanc o negre.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW Sèrie 4 420d
Gran Coupé Automàtic
BMW Sèrie 4 420d 140kW(190CV) 5p.
Gran coupé Berlina amb porta post.
Quota mensual(*):

513e
+ IVA = 590€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 190 CV
Velocitat màxima: 240 km/h
Acceleració màxima: 7,5 s
Emissions de CO2: 111 g/km comb.
Consum urbà: 5,1 L/100 km
Consum extraurbà: 3,7 L/100 km
Consum mitjà: 4,2 L/100 km

Sensor de pluja
Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Control electrònic d'estabilitat
ESP

Pintura blanca o negra no metal·litzada
Caixa de canvis Steptronic
Paquet Business
(Miralls retrovisors plegables
Elèctricament amb funció
antienlluernament, retrovisors
interiors amb ajust automàtic amb
funció antienlluernament
Paquet de compartiments
Control de distància d’aparcament (PDC)
Control de creuer amb funció de fre
Sistema de navegació Business)

Unitats disponibles a partir de mitjans de Març.
S’accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.
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BMW X5 xDrive 25d
Automàtic (7 places)
BMW X5 xDrive 25d
170kW (231 CV)
Quota mensual(*):

770e
+ IVA = 899€

Tot inclòs en una única quota.
Una ocasió excel·lent per renovar el seu vehicle
amb les millors condicions.
Per què no? Amb AutoRenting és possible.
I amb tots els avantatges d’AutoRenting
Perquè vostè només ha de triar les
característiques del seu cotxe nou, el termini de
lloguer i l’estimació de quilòmetres que farà.

Mitjançant el pagament d’una quota mensual
fixa pot disposar del seu vehicle nou i dels
serveis necessaris per al seu funcionament
(excepte combustible).
I si vol més informació sobre l’àmplia oferta
de vehicles d’AutoRenting accedeixi a:
bancsabadell.com/renting (empreses)
bancsabadell.com/autorenting (particulars)

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Transmissió: Automàtic
Combustible: Dièsel
Potència: 231 CV
Velocitat màxima: 220 km/h
Acceleració màxima: 7,7 s
Emissions mitjanes de CO²:
146 g/km comb
Consum urbà: 6,2 L/100 km
Consum extraurbà: 5,2 L/100 km
Consum mitjà: 5,6 L/100 km

Climatitzador automàtic bizona
Alçavidres elèctrics davanters
i posteriors
Bluetooth
Canvi automàtic
18” llanda l-lleugera radis
dobles 446
Control de pressió de pneumàtics

Pintura blanca o negra no metal·litzada
Tercera fila de seients (7 places)
Driving Assistant
Paquet Business (càmera per a
marxa enrere, calefacció en els seients
davanters, Sistema de Navegació
Professional, telefonia confort amb
connexió ampliada per a telèfon
intel·ligent, Speed Limit Info)

Unitats disponibles. S'accepten reserves.
*Per a 15.000 km/any i 48 mesos. Assegurança a tot risc sense franquícia. Assistència en carretera des del km 0. Incloses les
revisions, el manteniment, les avaries, els pneumàtics i els impostos municipals. Vehicle de substitució per avaria, accident o robatori
20 dies a l’any. Oferta vàlida fins al 31/03/2018 o fins a exhaurir les existències, només a la Península i les Balears. Imatge
merament il·lustrativa.

