
■ Ofertes Exclusives per a socis de PIMEC

■ SÈRIE 1 116d 5 Portes Advantage BMW Select * 185,44 € al mes

Leasing 273,64 € al mes + IVA

Volant multifunció

Servotronic g ,

Rènting 384,27 € al mes + IVA
Sensor de pluja i llums

Fars antiboira

Dispositius mans lliures

Fars led

Paquet de compartiments

Llantes d’aliatge

Trucada d'emergència

■ SÈRIE 2 ACTIVE TOURER 218d             BMW Select *  219,27 € al mes

Leasing 353,41 € al mes + IVA

Rènting 396,41 € al mes + IVA

Control distància aparcament

Volant multifunció

Servotronic

Sensor de pluja i llums

Dispositius mans lliures

Climatitzador

■ SÈRIE 3 BERLINA 316d BMW Select * 209,84 € al mes

Retrovisors plegables elèctricament

Obertura/tancament automatitzat maleter     

Reglatge seients del darrere

Llantes d’aliatge

Fars led

Trucada d’emergència

Volant multifunció ,

Leasing 409,05 € al mes + IVA

Rènting 539,79 € al mes + IVA

Volant multifunció

Sensor de pluja i llums

Fars antiboira

Dispositius mans lliures

Climatitzador

Retrovisors plegables elèctricament

Fars de xenó

Control distància aparcament

Control de creuer

■ X-1 18d sDrive BMW Select *  251,18 € al mes

Leasing 380,26 € al mes + IVA

Rènting 461,41 € al mes + IVA

Navegador

Tapisseria de cuir

Volant multifunció

Carrils longitudinals

Control distància aparcament

Fars antiboira

Condicions especials de finançament per a socis de PIMEC

Dispositius mans lliures

Climatitzador

Navegador

Fars de xenó

•BMW Select significa gaudir avui del teu BMW i decidir demà si vols o no seguir disposant del vehicle. Al final del contracte tens tres opcions per triar
la que més et convingui:

-- Canviar el teu BMW per un altre model. - Retornar el teu BMW com a pagament del valor futur. - Quedar-te'l abonant la darrera quota.

Per a Leasing o Rènting concerta una entrevista i et personalitzarem l'opció més adequada a les característiques del teu negoci.
Exemples de finançament. Consulta condicions.

BMW Barcelona Premium 2015

Si desitges rebre’n més informació sense cap compromís, omple la sol·licitud adjunta i envia-la al Departament d’Atenció al Soci, al 
número de fax: 93 496 45 02, o bé per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org (Ref. BMW)



 

  

 

 

Acord PIMEC – BMW 
Oferta de rènting de vehicles 

 
DADES DE L’EMPRESA 

 
Empresa (raó social) _____________________  _________________________  
 
CIF ______________________________________________________________  
 
Adreça ___________________________________________________________  
 
Població ________________________________  Codi postal _______________  
 
Telèfon _________________________________  Fax ______________________  
 
Activitat __________________________________________________________  
 
Persona de contacte ________________________________________________  
 
Correu electrònic  __________________________________________________  
 
Càrrec ___________________________________________________________  
 
Comentaris  _______________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________   
 

Desitjo rebre una oferta personalitzada de vehicles en rènting sense cap  
compromís per part de la nostra empresa. 

 
 
 
 

 
Signatura i segell 

 
 
 ______________________________ , _________ de ________________ de 201_ 
 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les persones que emplenin 
aquesta butlleta, que les dades que ens faciliteu, tant personals com comercials, quedaran incorporades en un fitxer, comunicat al Registre General de Protecció de Dades, amb la 
finalitat de satisfer la vostra sol·licitud i poder donar compliment al servei concertat. 
 
Així mateix, doneu el vostre consentiment exprés per a la cessió d’aquestes dades a l’empresa BMW amb la finalitat de donar compliment al conveni de col·laboració al qual fa 
referència aquesta butlleta d’adhesió, i poder atendre amb satisfacció la vostra sol·licitud.  
 
El responsable d’aquests fitxers és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb domicili social al carrer Viladomat, 174, 08015 Barcelona, 
davant la qual podeu exercir, en els termes establerts a l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els esmentats 
fitxers, adreçant-vos al Departament d’Atenció al Soci o mitjançant carta enviada a l’adreça indicada o bé, si ho preferiu, mitjançant correu electrònic a l’adreça 
atencioalsoci@pimec.org 

 

Pots remetre aquest formulari per fax al número 93 496 45 02 o per correu 
electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org (Ref. BMW) 


