Assessorament personalitzat en flotes
T´oferim assistència personalitzada i experta des del primer moment. El nostre especialista
t'escolta, t’entén i t'ofereix les sol·lucions que millor s'adaptin a les teves necessitats de
mobilitat, perquè puguis centrar-te en el més important: el teu negoci.

Renting Oficial de Marca
Disposa de la teva pròpia flota amb el Renting oficial de Marca i gaudeix de la flexibilitat que el
teu negoci necessita.

Amb el Renting renova la teva flota cada 3, 4 o 5 anys sense preocupacions. Tot
el que necessites està inclòs a la teva quota:

Manteniment i reparacions
a Taller Oficial

Assistència
en carretera

Canvi de pneumàtics
a Taller Oficial

Vehicles de
Substitució

Canvi parabrises
a Taller Oficial

Matriculació, impostos i
gestió de multes

Avantatges fiscals per les empreses i autònoms
• La totalitat de les quotes són una despesa deduïble.
• IVA deduïble entre 50% i 100% en funció de la seva utilització.
• No apareix en el balanç. Millora el rati d’endeutament.
• Avantatges en el pagament en espècies.

Assegurança
a tot risc

Targeta de
carburant

Postvenda de qualitat
• T’assegurem atenció prioritària i sense esperes, perquè sabem que cada minut compte.
• Revisions i reparacions de la teva flota a mans del teu Concessionari Oficial.
• Descomptes exclusius per empreses i autònoms. Consulta-les a la web o al teu assessor.
• Serveis gratuïts: Comprovar i reomplir nivells i corregir pressió pneumàtics.
• Neteja gratuïta del vehicle després de cada intervenció.
• Et regalem l’import de la franquícia* de la teva assegurança.

Servei de movilitat

Rrecollida i entrega

Lloguer de vehicles

Vehicles de Substitució gratuït

Centre de Xapa i Pintura
Centre integral de carrosseria i pintura homologat per les millores asseguradores: Mapfre,
Catalana Occidente, Axa, Allianz, Zurich, Mutua madrileña, etc...
*Et regalem l’import de la franquícia. Et descomptem el 100% l’import de la franquícia abonada
al nostre centre de Xapa i Pintura en intervencions a qualsevol dels nostres talleres.

Assessorament personalitzat en qualsevol àrea o sector, oferint assegurances a mida per a empreses
i autònoms amb: Auto, flotes, responsabilitat civil, accidents individuals i col·lectius, patrimoni, salut.

Electrificació
Incorpora vehicles electrificats a la teva flota per reforçar la teva estratègia de sostenibilitat i
contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Gaudeix dels avantatges fiscals, estalvi de
combustible, descomptes en peatges, Sense restriccions de mobilitat.

Mild Hybrid

Híbrid Electric

Aquest sistema combina un motor de
combustió amb una bateria. Recupera
energia durant la desacceleració.

Combina dos motors: un de combustió i un altre
elèctric. Això es tradueix en una conducció més
silenciosa, menys consum i menys emissions.

Híbrid Endollable
Es diferencien dels híbrids per la major
capacitat de bateries i la possibilitat de
càrrega externa.

100% Elèctric
Vehicles impulsats per un motor 100% elèctric.
Són silenciosos, no contaminen i es recarreguen
connectant-los a la xarxa elèctrica.

