Vols saber més coses sobre
els avantatges de la Targeta Vallèscar?

902 115 806
de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h

caixabankconsumer.com
INS.018.VALL.CAT

Activa-la:
Fes-hi la primera compra a
partir de 20 € introduint el PIN
que et vam enviar per SMS. (Si no el
recordes, pots trucar al 902 115 806,
de dilluns a dissabte, de 9 a 21 h,
per recuperar-lo.)

www.vallescar.es

Des de l’app
CaixaBank Consumer Finance

Atenció al Client de Vallèscar
93 739 97 51, de dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 15 a 19 h

Empor Speed

La Targeta Vallèscar VISA és emesa per CaixaBank Consumer Finance EFC, SAU, i està subjecta a la seva autorització. (1) Oferta
vàlida fins al 31-12-2018. TIN: 0 %. TAE: 0 %. Interessos subvencionats per Vallèscar. Aquesta oferta financera està
subjecta a l’aprovació de CaixaBank Consumer Finance EFC, SAU. (2) Es torna un 1 % de totes les compres que es facin
amb la modalitat de pagament ajornat, a més d’un 3 % addicional de les compres que es facin a les estacions de servei,
els aparcaments i els peatges del territori estatal, sempre que la forma de pagament sigui a crèdit (quota fixa, percentatge
del límit de crèdit), tinguis un saldo viu a CaixaBank Consumer Finance superior a la devolució i no registris cap deute al
pagament. Màxim que es pot tornar: 4 %. Import màxim de les compres bonificades: 200 €/mes en el període de
facturació. Per exemple: per a una targeta amb un límit de crèdit de 600 € i si es consumeix el total del límit, termini: 12
mesos; TIN: 24 %; TAE: 26,82 %; quota mensual: 56,74 €/mes. Import total degut: 680,83 €. (3) Saba - Bonificació no
aplicable als pàrquings gestionats per SABA per a tercers (aparcaments de l’Aeroport, l’Illa Diagonal, Saba CosmoCaixa,
Barcelona II, entre d’altres). Et tornem un 5 % en horari diürn o un 30 % en horari nocturn de dilluns a dissabte i les 24
hores els diumenges i els festius no comercials. (4) Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. En cas de
subscripció de l’operació de l’assegurança, la farà CaixaBank Consumer Finance, que fa d’intermediari en la contractació
de l’assegurança com a operador de bancassegurances vinculat de VidaCaixa, SA, de SegurCaixa Adeslas, SA i Metlife
Europe, DAC i està inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la Direcció
d’Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, segons es pot comprovar davant d’aquest ens, amb domicili
al passeig de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Consumer
Finance té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa d’una capacitat financera d’acord amb els requisits
legals. L’assegurança és opcional i la prima mensual resulta d’aplicar un percentatge del 0,60 % sobre el saldo disposat a
la targeta. (5) Cost diari de l’assegurança del vehicle no inclòs. (6) La CorredoriaDel Vallès TIN: 0 %. TAE: 0 %. (núm. de reg.
DGA J-984). CIF B60067709, amb l’assegurança de responsabilitat civil amb AXA amb el número de pòlissa 823209.
CaixaBank Consumer Finance, EFC, SAU, domiciliada al carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid, CIF A-08980153. Inscrita
en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492 i inscrita amb el núm. 8776 en el Registre
d’Establiments de Crèdit del Banc d’Espanya.

Posa en marxa
els avantatges de
la Targeta Vallèscar

Avantatges de la targeta

0€

Gratuïta. Sense despeses d’emissió ni de

Vehicle de substitució gratuït. Amb cita

manteniment.

prèvia a la nostra central de reserves (93 739 97 51,
de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h),

Paga còmodament. Fracciona el pagament

podràs disposar del préstec d’un vehicle de

de les revisions, reparacions i compra d’accessoris

substitució sempre que hagis de deixar el teu per

a tots els tallers Vallèscar, des de 3 fins a 6 mesos

a qualsevol intervenció a les nostres instal·lacions

sense interessos. TIN: 0 %; TAE: 0 %.1

durant més de 4 hores laborables.5

Com més la facis servir,
més estalviaràs.

Pagament d’assegurances. Possibilitat de

1% Et torna l’1 % de les compres

fraccionar les assegurances d’automòbil i de la llar a
3 i 6 mesos sense interessos sempre que estiguin
6

contractades a través de La Corredoria Del Vallès.

que facis en modalitat de
pagament ajornat.2

3% Et torna el 3 % en despeses de carburant i
peatges.2

3% Et torna el 3 % de l’import pagat en

Mecànic on-line. Assessorament en línia
per a qualsevol consulta tècnica sobre el

a dissabte, o un 30 % en horari nocturn de
dilluns a dissabte, i també les 24 hores els
diumenges i festius no comercials.

On vulguis, quan vulguis. Pots fer servir la
targeta als concessionaris Vallèscar i també en
qualsevol altre establiment comercial o
e-commerce del món que accepti VISA.

Segura. Assegurança de viatge gratuïta en cas
d’accident. Assegurança opcional Protecció de
Pagaments que et protegeix les compres en cas
d’atur, ús fraudulent de la targeta i altres
eventualitats.4

Instal·la’t l’app CaixaBank Consumer Finance
per gestionar la Targeta Vallèscar directament
des del mòbil.

Activa

Fracciona

la targeta

el pagament de les compres

Consulta

Selecciona

els moviments de la targeta
i l’extracte del mes

una nova data de pagament
per abonar el rebut

funcionament del vehicle trucant al 93 736 00 16
(de 9 a 13 i 15 a 19 h).

qualsevol pàrquing. A més, als pàrquings
SABA,3 un 5 % extra en horari diürn de dilluns

I tot, des del mòbil!

Agenda personalitzada del vehicle.

Modifica

estableixi el fabricant.

Transfereix
diners al compte amb
un sol clic

Actualitza

Bloqueja

T’avisarem quan s’hagi de fer el manteniment del
vehicle i t’assessorarem sobre les campanyes que

€

l’import que vols pagar
cada mes

les dades personals

la targeta en cas
de robatori o pèrdua

Pack de Seguretat. 20 % de descompte
exclusiu per a les intervencions relacionades amb la
conducció segura, la revisió dels frens, la
suspensió, els pneumàtics i els llums.

Servei de Pit Lane gratuït. Et beneficiaràs,
sense cita prèvia, de la revisió dels nivells, la pressió
dels pneumàtics i els llums (excepte els de xenó).

Accessoris originals Outdoor. 15 % de
descompte en suports i accessoris de sostre,
cofres i enganxalls per a remolcs.

A més, amb la nova app CaixaBank Consumer
Finance PAY paga directament des del telèfon
mòbil de manera senzilla, ràpida i 100 % segura.

