A Sabadell Professional volem treballar en PRO de vostè. Per això mantenim un acord de col·laboració amb el
Col·legi de Periodistes de Catalunya per oferir-li uns avantatges exclusius en la contractació de productes
financers.

Treballar en PRO de vostè no només és oferir-li un Compte de la gamma Expansió en condicions
preferents i atendre en la mesura possible les seves necessitats financeres. 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 a la seva disposició:

un equip Apple
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 sabadellprofessional.com.
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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.

Oferta - Apple Col·lectius
2019

Tenir un iPhone, un iPad i un
Apple Watch sense preocupacions
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Sabadell Renting posa a la teva disposició la millor oportunitat per renovar els teus
equips Apple en bones condicions.
En una única quota mensual, a 24 mesos, i amb la tranquil·litat de tenir una
assegurança per cobrir imprevistos.

iPhone 11 + carregador sense fil de
regal

iPhone 11 Pro Max / iPhone 11 Pro +
carregador sense fil de regal

iPad 2019 +
Apple Pencil 1a generació

Apple Watch sèrie 5

I amb tots els avantatges del rènting de Banc Sabadell:
•Servei d’atenció al client.

•Equips nous i a l’última.
•Sense desemborsament inicial, pagament per ús.

•Una única quota fixa mensual.

•Assegurança inclosa, amb àmplies cobertures.

•Al acabar el contracte, podràs renovar-lo per 24
mesos més i renovar una altra vegada els teus
equips.
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•Entrega a domicili, sense desplaçaments.

Informa-te’n sense compromís en el 902 030 255 (ext. 23596 / 28529)
o via correu electrònic a MovilidadAppleRenting@bancsabadell.com.
Oferta vigent fins el 31/12/2019, per a la Península i les Balears.
1. Inclou: entrega a domicili, manteniment i assegurança amb franquícia de 30 euros per sinistre. L’assegurança cobreix caigudes, cops,
vessament de líquids, sobretensió, temperatura extrema, robatori i espoliació. Opcionalment, mòbil de substitució durant la reparació per a
iPhone (amb cost). El carregador sense fil està exclòs de la cobertura de l’assegurança.
Els articles detallats en aquesta oferta estan condicionats als possibles canvis del fabricant. Imatges únicament il•lustratives. iPhone és
marca comercial d’Apple Inc., registrada als Estats Units i a altres països, i no actua com a promotor o patrocinador d’aquesta promoció.

