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 El transport, el muntatge i el desmuntatge de llits a domicili, el realitzaran dos operaris i el cost és de 100€ (50€ al 

lliurament i 50€ a la recollida). Altres entregues el cost és de 60€ (30€ al lliurament i 30€ a la recollida). Aquest import 

s’ha d’abonar íntegrament al realitzar el contracte de lloguer. 

 El transport fora de Terrassa es cobrarà 1,25€ el Km.  

 Si l’usuari decideix retornar el producte abans de la finalització del contracte, no es retornarà la part proporcional 

del lloguer. La pròrroga de lloguer es realitza de manera automàtica sempre i quan l’usuari no avisi amb antelació de 

la seva voluntat de finalitzar el contracte de lloguer. 

 El dipòsit sempre es retornarà per transferència per C/C, sempre que es retorni en condicions òptimes. 

 

5%dte als lloguers a partir del 3r mes  

10%dte als lloguers a partir del 6é mes  

15%dte als lloguer a partir de 1 any  

PRODUCTES DE LLOGUER . Preus amb IVA any 2022 TARIFA  DIPÒSIT 

Equip de Magnetoterapia  (lloguer mensual / setmanal/ diari) 100€ / 30€ / 6€ 100,00€ 

Cadira desprendiment de retina i altres operacions  (lloguer mensual / setm/ diari) 60€ / 30€ / 6€ 60,00€ 

Llit Hospitalari amb carro elevador, baranes, capçal i peuer 106,50€ 106,50€ 

Llit hospitalari amb matalàs viscolàstic (opció lloguer) * de compra -5%dte 157.50€ 157.50€ 

Sobrematalàs antiescares de Fibra Siliconada Spenco + funda 96,00€ 96,00€ 

Sobrematalàs d’aire amb o sense compressor 32,00€ 32,00€ 

Barana universal  acoblable a la majoria de llits (unitat) 27,00€ 27,00€ 

Trapezi de peu 32,00€ 32,00€ 

Grua Estàndard + arnés universal 106,50€ 106,50€ 

Grua de Bipedestació Quick Raiser + arnés 160,00€ 160,00€ 

Cadira de Dutxa amb rodes Clean ETAC (lloguer mensual /setmanal) 59€ / 20€ 59,00€ 

Seient giratori de banyera (lloguer mensual /setmanal) 57€ / 21.50€ 57,00€ 

Cadira de rodes semilleugera plegable Adult (lloguer mensual / setmanal/ diari) 57€/ 21.50€/11€ 57,00€ 

Cadira de rodes semilleugera plegable Infantil  (lloguer mensual / setmanal) 67€ / 34€ 57,00€ 

Reposapiés elevable (unitat) (lloguer mensual / setmanal/ diari) 21.50€ / 11€ / 6€ 57,00€ 

Cadira de rodes amb motor elèctric (dif. Models)  (lloguer mensual /setmanal) 175€ / 64,50€ 175,00€ 

Scooter model Tenerife (lloguer mensual /setmanal) 175€ / 64,50€ 175,00€ 

Motor auxiliar ajuda a l’acompanyant  106,50€ 106,50€ 

Cadira de rodes d’interior Vela Tango 100 86,50€ 86,50€ 

Butaca sense rodes o amb rodes i respatller reclinable manual 54,00€ 54,00€ 

Cadira posicionadora, reclinable i basculant REA CLEMATIS 106,50€ 106,50€ 

Crossa d’adult  o infantil (parell) (lloguer mensual / setmanal) 12€ / 6€ 12,00€ 

Caminador d’interior amb rodes  i tacs posteriors o 4 punts 22€ / 11€ 22,00€ 

Rollator 4 rodes amb fre model  Volaris Smart (lloguer mensual / setmanal) 64€ / 35€ 64,00€ 

10%dte en el 

segon producte 


