Treballem en PRO
dels PROfessionals

Per això mantenim un acord de col·laboració amb el teu Col.lectiu
Professional, que ofereix avantatges exclusius en la contractació de
productes financers als seus professionals i familiars de primer grau.
Però treballar en PRO dels PROfessionals no només és facilitar-te la gestió del teu
negoci i atendre les teves necessitats financeres. És anar més lluny.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per a
poder oferir productes com aquest:
OT137483 - 999999
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A Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.

Rènting Audiovisual
Solucions per a tots
en elements audiovisuals

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

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

sabadellprofesional.com

900 500 170

nou client

Rènting Audiovisual
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Solucions per a tots
en elements audiovisuals

Múltiples opcions de béns a
escollir per a la teva activitat

Rènting sense
comissions

Despesa planificada
i controlada

Connecta amb el teu entorn amb el rènting, perquè pots disposar de tot tipus de béns
vinculats amb el sector audiovisual sigui quin sigui el teu ús, empresarial o particular.
En una sola quota mensual i amb assegurança inclosa.

A qui va dirigit?
A totes les persones físiques i jurídiques que vulguin tenir equips i elements audiovisuals
actualitzats tecnològicament.

Què puc adquirir?
• Per a habitatges, equips audiovisuals: sala de cinema, domòtica, càmeres de videovigilància…
• Equipament d'entreteniment: consoles d'última generació, televisors, accessoris per a streaming.
• Càmeres professionals HD, equips de fotografia, teleobjectius…
• Unitats de TV broadcast mòbils.
• Per a centres educatius, elements audiovisuals per a classes presencials i virtuals.
• Solucions avançades de domòtica i control, sistemes complexos d'alta seguretat, càmeres IP
de videovigilància, Internet de les coses, equipament de xarxes wifi i Ethernet…
• Imatge i so: centres de producció AV, sistemes de vídeo sota demanda, estudis de producció i
automatització TV.
• Solucions de comunicació multimèdia: expositors mòbils, aparadors.
• Equipament tecnològic d'oficines: sales de reunions, sistemes de videoconferència i telepresència,
sistemes de comunicacions unificades - UC, equips de BYOD per a presentacions sense fils,
solucions de digital signage.
• Seguretat.
• Solucions expositives i museogràfiques i de seguretat per a museus…
• Provadors virtuals de primeres marques.
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Avantatges principals
Múltiples opcions, equips amb assegurança inclosa
Escull la teva millor opció. Només ens has de dir què necessites i nosaltres ens encarreguem de tot.
Tot en una única quota mensual, amb l'assegurança inclosa.

Rènting sense comissions
• Ni d'obertura ni d'estudi.
• Sense desemborsament inicial, pagament per ús.
• No es comptabilitza a la CIRBE.

Despesa totalment planificada i controlada
• Despesa coneguda, totalment planificada i controlada. Sense sorpreses.
• Les quotes es consideren una despesa directa.
• En acabar-lo, si vols, podràs renovar la maquinària per una altra més avançada tecnològicament
amb un nou rènting.

Condicions del producte
• Rènting amb quotes mensuals, des de 24 mesos.
• Es poden incloure a la quota serveis vinculats, com ara l’assegurança.

Condicions contractuals
• El contracte es formalitza mitjançant Sabadell Renting, SLU.
• Amb assegurança inclosa en els elements que ho requereixin.

Altres informacions
• Escull lliurement els teus proveïdors.
• Has de sol·licitar un pressupost personalitzat, i et preparem una oferta adaptada a les teves
necessitats. Per iniciar els tràmits de l'operació, cal que ens facis arribar una factura proforma
del proveïdor.

T'ajudem?
Informa-te’n sense compromís a la teva oficina amb el teu
gestor o per email a GlobalticRenting@bancsabadell.com.
Et farem un pressupost personalitzat.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

