A Banc Sabadell volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de col·laboració amb el Gremi
de la Indústria i la Comunicació Gràfica de Catalunya per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de
productes financers.
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Aquest només és un exemple, però n'hi ha molts més.
Truqui’ns al 900�500�170, identifiquis com a membre del seu col·lectiu professional, organitzem una reunió i
comencem a treballar.

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

Autorenting
en condiciones preferentes.
I aquest és només un dels molts avantatges de treballar amb Banc Sabadell, una entitat
especialment sensible als professionals com vostè.
Per aquest motiu, en lloc d’explicar-li aquí tot el que podem fer per vostè, preferim començar a
treballar i fer-ho en persona.
Hi ha més de 1.800 oficines de Banc�Sabadell arreu d’Espanya. Trobi l’oficina amb la qual li sigui
més còmode treballar entrant a bancsabadell.com.

OT98309 - 291203 - 000000
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Compte Expansió Negocis Plus PRO
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Compte Expansió
Negocis Plus PRO

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats
de Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000
euros per dipositant.

Pensat per tal que autònoms, comerços, despatxos professionals
i petites empreses es facin grans.

Abonament del 10% de la teva
quota de col·legiat/associat
Abonem el 10% de la quota de col·legiat/associat,
amb un màxim de 50€ per compte, per a quotes
domiciliades en un compte de la gamma Expansió,
per a nous clients de captació. La bonificació
es fa un únic any per a les quotes domiciliades
durant els 12 primers mesos. En aquest sentit,
es compta com a primer mes el de l’obertura del
compte. El pagament s’ha de fer en el compte el
mes següent als 12 primers mesos.

0 comissions
•D’administració i manteniment del teu compte.
•Per les transferències nacionals i a països de
l’EEE que facis en euros via BS Online.
•Per l’ingrés de xecs en euros domiciliats en
entitats de crèdit espanyoles.

Condicions especials en TPV
Amb el Compte Expansió Negocis Plus PRO podràs
obtenir el TPV en condicions especials.

Servei Kelvin Retail gratuït
I amb el teu TPV Banc Sabadell, comptaràs amb un
servei periòdic d’informació actualitzada sobre el
comportament del teu comerç, els teus clients i el
teu sector, per ajudar-te en la presa de decisions.

Assessoria en e-commerce
Comptaràs amb el suport d’experts en e-commerce
que sempre t’oferiran la solució més adequada per
al teu negoci.

Rènting Cash Comerços

•Rendibilitat 0% TAE.

Amb el sistema CashDro tindràs la solució
definitiva per gestionar l’efectiu del teu negoci de
la manera més senzilla i segura.

Bonificació de fins a 20 €/mes

Targetes gratis

Si domicilies conjuntament l’emissió de nòmines
i assegurances socials i, a més a més, fas un
mínim de 5 operacions mensuals amb qualsevol
de les teves targetes vinculades al compte, te’n
bonifiquem l’1% amb un màxim de 20€ bruts/mes.
La bonificació s’aplicarà a partir del tercer mes de
l’obertura del compte.(1)

Reintegraments gratis en una
àmplia xarxa de caixers(3)

Finançament preferent
Tindràs preferència a l’hora de trobar el
finançament que el teu negoci necessita, amb
condicions especials en pòlisses de crèdit. I també
accés a les línies ICO per a empreses i autònoms.

Una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïtes
per cada titular del compte.(2)

Per a disposicions a dèbit d’un import igual o
superior a 60 euros.
En els caixers de Banc Sabadell les disposicions a
dèbit són gratis per a qualsevol import.

BS Online i app Banc Sabadell
gratuït
Per tal que puguis portar a terme qualsevol
operació o consulta còmodament, on i quan
et calgui.

Oferta financera preferent
per als teus empleats

BS AutoRenting: retolació gratuïta
del vehicle comercial

També t’oferim uns avantatges preferents i exclusius
per als teus empleats. Consulta-ho al teu gestor.

Només pel fet de ser titular del Compte Expansió
Negocis Plus PRO, si contractes un vehicle
d’AutoRenting per al teu negoci, te’n regalem la
retolació en format predefinit i monocolor.

Servei d’assistència jurídica
telefònica i portal web exclusiu
gratuït(4)
Et proporcionem assistència jurídica telefònica
sobre qualsevol tema relacionat amb la teva activitat
professional, les 24 hores del dia, i un portal web
en què trobaràs ofertes per al teu negoci o d’ús
personal amb accés des de BS Online.

Informi-se’n sense compromís a qualsevol de les nostres oficines o
visiti el portal de Banc Sabadell (www.bancsabadell.com/empreses).

El Compte Expansió Negocis Plus PRO és exclusiu per a determinats col·lectius professionals. Pregunta al teu gestor quina és la
solució financera concreta per al teu col·lectiu. Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis Plus
PRO es mantindran mentre es compleixi l’únic requisit d’ingressar-hi un mínim de 3.000 euros mensuals (se n’exclouen els ingressos
procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). Si al segon mes no es compleix aquest requisit,
automàticament el Compte Expansió Negocis Plus PRO passarà a ser un Compte Professional.
1. El primer abonament s’efectuarà durant el quart mes a partir de l’obertura del compte i es calcularà prenent com a base els càrrecs del
tercer mes realitzats en concepte nòmina i assegurances socials. Els següents processos de revisió/bonificació es faran mensualment.
2. Vàlid per a una targeta de dèbit i una de crèdit per titular en cas de persona física i per autoritzat en cas que el titular sigui una persona
jurídica.
3. En caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000 (Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, Liberbank, Caja
EspañaDuero, CajaSur, Caixa Ontinyent, Colonya Caixa Pollença), en els caixers de Bankia i en els del grup Banc Sabadell.
4. CRISTALWARE CONSULTING SERVICES, S.L.U. és l’entitat encarregada del servei d’orientació jurídica telefònica i PEOPLE VALUE, S.L.
és l’entitat encarregada del servei de descomptes i beneficis. Els serveis esmentats seran prestats d’acord amb les condicions que
aquestes entitats tinguin establertes en cada moment, sense cap intervenció ni responsabilitat de Banco de Sabadell, S.A. El banc és
aliè a qualsevol incidència i/o circumstància derivada o relacionada amb la prestació dels serveis, els quals, en tot cas, estan subjectes
al fet que es mantinguin vigents els acords subscrits entre el banc i les entitats indicades. El servei d’orientació jurídica telefònica no
inclourà les qüestions o possibles incidències de l’activitat del client que puguin afectar les seves relacions amb empreses del grup
Banc Sabadell, filials o participades.
Oferta vàlida des del maig de 2018.

Volkswagen Golf
Octubre 2018
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Nou Volkswagen Golf
Ready2Go
Volkswagen Golf Ready2Go
Ready2Go
1.0 TSI 81KW (110CV)
(110CV) 5p.
5p. Gasolina
Quota mensual(*):

244€
+ IVA = 295€ (Blanc I Vermell)

247€
+ IVA = 299€ (P. Metal·litzada)

Tot inclòs en una única quota.

cuacuotacuota.

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
sabadell.com/renting (empreses)
banc
bancsabadell.com/autorenting (particulars)
bancsabadell.com/autorenting

Característiques generals

Equipament de sèrie

Equipament opcional (inclòs)

Euroncap: 5 Estrelles
Transmissió: Manual
Combustible: Gasolina
Potència: 81kW (110 CV)
Velocitat màxima: 196 km/ h
Acceleració màxima: 9,9 s
Emissions mitjanes de CO2: 109
g/ km
comb
Consum urbà: 5,9 L/ 100 km
Consum extraurbà: 4,1 L/
100km
Consumo medio: 4,8 L/ 100 km

Sensor de pluja
Mirall retrovisor interios
antienlluernament automàtic
Climatirzador
Climatirzador bizona automàtic
Alçavidres elèctrics davanters i
posteriors
Comandaments d´audio al volant
Control electrònic d’estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura sòlida o metal·litzada
Sensors de control de distància d´
aparcament “Park
Park Pilot”
Pilot
Paquet Llum Visibilitat
Paquet Edition (App
AppApp-Connect,
Connect Fars
antiboira i llum de gir, Radio CD
“Composition Media” amb Bluetooth
i pantalla de visualització
multifunció tàctil de 20,32 cm (8”),
Reposacaps central)

Unitats disponibles en diversos colors.
S’accepten reserves.
* Per a 10.000
10.000 km/any i 48 mesos.
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 el 31/10/2018, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

BMW Sèrie 1
Octubre 2018

Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A08000143 | Document publicitari.

BMW Sèrie
Sèrie 1 116d
116d
BMW Sè
Sèrie 1 116d
116d
85K
KW (116CV)
85
(116CV) 5p.
Quota mensual(*):

298€
+ IVA = 360€ (Negre no metal·litzat)

302€
+ IVA = 365€ (Blanc o P. Metal·lizada)

Tot inclòs en una única quota.

.cuacuotacuota.

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
sabadell.com/renting (empreses)
banc
bancsabadell.com/autorenting (particulars)
bancsabadell.com/autorenting

Característiques
Característiques generals
generals

Equipament de sèrie
sèrie

Equipamiento opcional (incluido)

Euroncap: 5 Estrelles
Transmissió: Manual
Combustible: Dièsel
Potència: 85kW (116 CV)
Velocitat màxima: 200 km/ h
Acceleració màxima: 10,5 s
Emissions mitjanes de CO2: 111
g/ km comb.
Consum urbà: 4,8 L/ 100 km
Consum extraurbà: 3,9 L/ 100km
Consum mitjà: 4,2 L/ 100 km

Sensor de pluja
Climatit
Climatitzador automàtic
automàtic
Volant multifunció
Dis
Disposit. Mans lliures
lliures amb interfície
USB (Bluetooth)
Control de pressió de pneumàtics
Reposabraços davanter lliscant
Motllures interiors Satinsilber mat
Reposacaps posteriors abatibles
Control electrònic d’estabilitat ESP
Fixacions Isofix

Pintura negra no
metal·litzada/Blanca o Pintura
metal·litzada
Llandes d´aliatge lleuger radis en V
(estil 378) de 40,64cm (16”)
Paquet Business (Servotronic, Volant
esportiu de cuir, Control de distància
d´aparcament posterior, Control de
creuer amb funció de fre, Fars
antiboira de LED, Fars de LED,
Sistema de navegació
navegació Business)
Business

Unitats disponibles per a mitjans de Setembre
en diversos colors. S’accepten reserves.
* Per a 10.000
10.000 km/any
km/any i 48 mesos
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 el 31/10/2018, només a la Península i les Balears. Imatge merament il·lustrativa.

