complicada. CHECK!

.

Vivim en un món complex, en què les decisions cada vegada
són més difícils de prendre i ens consumeix molt temps i
esforç. Per això, que no perdis ni un minut de temps del que
realment t’importa és la nostra prioritat.

Hola!
Som
Hola!
Avui
som

Descobreix com pots simplificar-te la vida i tenir tot el que
vols d’una manera senzilla i àgil, i sabent que sempre sempre
triaràs el millor.

Sí, avui
Compra
Estrella
esajudar-te
transforma
per ajudar-te
Sí, Wivai
ha nascut
per
a gaudir
d’allò a
gaudirque
d’allò
que realment
és important
per a tu.
realment
és important
per a tu.

Ho vols? Ho tens!

Un espai en què trobaràs el més destacat i el més
nou, i tot això, de manera fàcil, segura i
personalitzada. Perquè ens agrada donar-te totes les
facilitats perquè tinguis el que vols; per això, també
ens encarregarem del finançament1 al 0 % TAE2,
sense interessos ni comissions i amb enviament
gratuït a domicili, perquè res no s’interposi entre les
teves il·lusions i tu.

Neix WIVAI
perquè la vida ha de ser menys
complicada. CHECK! .

Si t’agrada emocionar-te,
si no et conformes amb qualsevol cosa,
si valores el teu temps…

2

Vivim en un món complex, en què les decisions cada vegada
són més difícils de prendre i ens consumeix molt temps i
esforç. Per això, que no perdis ni un minut de temps del que
realment t’importa és la nostra prioritat.

Nosaltres seleccionarem perquè tu decideixis.
Perquè, quan tens el que vols, ho tens tot.

Descobreix com pots simplificar-te la vida i tenir tot el que
vols d’una manera senzilla i àgil, i sabent que sempre sempre
triaràs el millor.

Ho vols? Ho tens!

Dur el cotxe al taller. CHECK!

Un espai en què trobaràs el més destacat i el més
nou, i tot això, de manera fàcil, segura i
personalitzada. Perquè ens agrada donar-te totes les
facilitats perquè tinguis el que vols; per això, també
ens encarregarem del finançament1 al 0 % TAE2,
sense interessos ni comissions i amb enviament
gratuït a domicili, perquè res no s’interposi entre les
teves il·lusions i tu.

Lliurar l’informe. CHECK!
Recollir la compra. CHECK!
Gaudir d’una passejada pel parc. CHECK!

Neix
WIVAI
Triar entre els més de 10.000 mòbils que hi ha
per renovar
que tinc.ha de ser menys
perquè
laelvida
complicada.
CHECK!
Wivai selecciona el millor
per ajudar-te a .

Si t’agrada emocionar-te,
si no et conformes amb qualsevol cosa,
si valores el teu temps…

trobar el que vols, sense perdre un minut
2
Vivim
enrealment
un món complex,
del que
importa. en què les decisions cada vegada
són més difícils de prendre i ens consumeix molt temps i
esforç. Per això, que no perdis ni un minut de temps del que
realment t’importa és la nostra prioritat.

Nosaltres seleccionarem perquè tu decideixis.
Perquè, quan tens el que vols, ho tens tot.

Descobreix com pots simplificar-te la vida i tenir tot el que
vols d’una
manera senzilla
Ho vols?
Hoi àgil,
tens!i sabent que sempre sempre
triaràs el millor.

Ho vols? Ho tens!

Dur el cotxe al taller. CHECK!

Un
espai en
en què
què trobaràs
trobaràsel
elmés
mésdestacat
destacati ielelmés
més
WIVAI, més varietat
Un espai

Lliurar l’informe. CHECK!

nou,
tot això,
això, de
de manera
manerafàcil,
fàcil,segura
segurai i
nou, ii tot
personalitzada.
Perquè
ensagrada
agradadonar-te
donar-tetotes
totesles
les
Recollir la compra.ACHECK!
personalitzada.
Perquè
ens
Wivai hem desenvolupat diferents categories
des de
les quals
facilitats
perquè tinguis
tinguisel
elque
quevols;
vols;per
peraixò,
això,podràs
també
facilitats
perquè
t’oferim les millors solucions a les necessitats
més
quotidianes:
1
Gaudir d’una passejada pel parc. CHECK!
ens
encarregarem
del1 finançament
al 0 % TAE2,
finançar
les compres
a través de CaixaBank,
sense
i ambinteressos
enviamentni
fins eninteressos
50 mesosni
alcomissions
0 % TAE,2 sense
Triar entre els més de 10.000 mòbils que hi ha
gratuït
a domicili,
res no
s’interposi
entre les
comissions
i amb perquè
enviament
gratuït
a domicili,
per renovar el que tinc.
teves
il·lusions
i tu.
perquè
res no s’interposi
entre les teves il·lusions i tu.
Wivai selecciona el millor per ajudar-te a
trobar el que vols, sense perdre un minut
del que realment importa.
Electrònica
Llar

0

TAE22

fins en 50 mesos

Protecció i salut

Si
Si t’agrada
t’agrada emocionar-te,
emocionar-te,
si
si no
no et
et conformes
conformes amb
ambqualsevol
qualsevolcosa,
cosa,
Mobilitat
Viatges
si
temps…
si valores
valores el
el teu
teu
temps… Esport i lleure
Nosaltres
seleccionaremperquè
perquètu
tudecideixis.
decideixis.
Nosaltres seleccionarem
Perquè,
quan tens
tens el
el que
quevols,
vols,ho
hotens
tenstot.
tot.
Perquè, quan

Perquè només hagis de triar, amb aquestes facilitats:
Ho vols?

Ho tens!

2

Finançament1 de les compres
a través de CaixaBank

Sense interessos
ni comissions

Enviament gratuït

Dur el cotxe al taller. CHECK!

WIVAI, més varietat

Lliurar l’informe. CHECK!
Recollir la compra.ACHECK!
Wivai

hem desenvolupat diferents categories des de les quals
t’oferim les millors solucions a les necessitats més quotidianes:

Gaudir d’una passejada pel parc. CHECK!

WIVAI, qüestió d’actitud

Triar entre els més de 10.000 mòbils que hi ha
per renovar el que tinc.

A Wivai creiem en la força de fer les coses d’una altra manera per ajudar els
seves il·lusions. Així és com som:

Wivai selecciona el millor per ajudar-te a
quiperdre
ens envolten
trobar el que vols, sense
un minut a aconseguir les
del que realment importa.
Electrònica
Llar
Protecció i salut

Mobilitat

Viatges

Esport i lleure

Perquè només hagis de triar, amb aquestes facilitats:
Ho vols?

Ho tens!

2

Finançament1 de les compres
a través de CaixaBank

Sense interessos
ni comissions

Creiem en la força de
fer les coses d’una
altra manera

Ens comprometem

Enviament gratuït

Et simplifiquem el
món

Donem sempre més,
molt més

WIVAI, més varietat

hem desenvolupat
categories
quals la mateixa atenció
amb el màxim diferents
Som catalitzadors de A Wivai Treballem
Som facilitadors
i des de les Oferim
valorant en
que ens agradaria rebre a
solucions per a tu. Volem
simplificadors
perquè
t’oferimrigor,
les millors
solucions a les
necessitats
méspuguis
quotidianes:
profunditat cada pas i
nosaltres i seleccionem els
sorprendre’t, oferir-te coses
prendre la millor decisió.
cada elecció que fem.
productes que oferim amb
diferents.
molta cura. Sabem que oferir
el millor passa pel fet que
A Wivai creiem en la força de fer les coses d’una altra manera per
ajudar
els
sigui
el més
adequat per a tu.

WIVAI, qüestió d’actitud

qui ens envolten a aconseguir les seves il·lusions. Així és com som:
Electrònica

Llar

Protecció i salut

Mobilitat

Viatges

Esport i lleure

Perquè només hagis de triar, amb aquestes facilitats:
Així és el nostre nou món

CHECK! CHECK!
2

Senseinteressos
interesos
Un nou símbol que ensSense
defineix
i que
ni
comissions
ni comissions
transporta la nostra proposta
de valor al món,
fins en 50 mesos

1
Finançament
Finançament
de les1 de
compres
compres
a través
ales
través
de CaixaBank
de CaixaBank

Creiem
en la
força
Ensdecomprometem
un
símbol que
parla
de lade
satisfacció
tenir el
que
de la facilitat
d’aconseguir-ho i de la
fer vols,
les coses
d’una
confiança en els millors.

Enviament
i devolució
Enviament
gratuït
gratuïts

Et simplifiquem el
món

Donem sempre més,
molt més

altra manera

Treballem amb el màxim

Som catalitzadors de
Un
símbol que construeix
rigor, valorant en
solucions per a tu. Volem
la
nostra identitat
profunditat cada pas i
sorprendre’t, oferir-te coses
cada elecció que fem.

Som facilitadors i
simplificadors perquè puguis
prendre la millor decisió.

WIVAI, qüestió d’actitud

diferents.

Oferim la mateixa atenció
que ens agradaria rebre a
nosaltres i seleccionem els
productes que oferim amb
molta cura. Sabem que oferir
el millor passa pel fet que
per
ajudar
els
sigui
el més
adequat per a tu.

A Wivai creiem en la força de fer les coses d’una altra manera
qui ens envolten a aconseguir les seves il·lusions. Així és com som:

Així és el nostre nou món

CHECK! CHECK!
Un nou símbol que ens defineix i que
transporta la nostra proposta de valor al món,
Creiem
en la
força
Ensdecomprometem
un
símbol que
parla
de lade
satisfacció
tenir el
que
de la facilitat
d’aconseguir-ho i de la
fer vols,
les coses
d’una
confiança en els millors.

Et simplifiquem el
món

Donem sempre més,
molt més

Som facilitadors i
simplificadors perquè puguis
prendre la millor decisió.

Oferim la mateixa atenció
que ens agradaria rebre a
nosaltres i seleccionem els
productes que oferim amb
molta cura. Sabem que oferir
el millor passa pel fet que
sigui el més adequat per a tu.

altra manera

Treballem amb el màxim

Som catalitzadors de
Un
símbol que construeix
rigor, valorant en
solucions per a tu. Volem
la
nostra identitat
profunditat cada pas i
sorprendre’t, oferir-te coses
diferents.

cada elecció que fem.

Així és el nostre nou món

CHECK! CHECK!
Un nou símbol que ens defineix i que
transporta la nostra proposta de valor al món,
Así
es nuestro
mundo
un símbol
que parlanuevo
de la satisfacció
de tenir el
que vols, de la facilitat d’aconseguir-ho i de la
confiança en els millors.

Un símbol que construeix
la nostra identitat

Así es nuestro nuevo mundo

Así es nuestro nuevo mundo

Aquest
NadalHo
hotens!
tens tot
Ho vols?
Descobreix
el més
noui en
tecnologia,
Descobreix
les nostres
ofertes
descomptes
en el més
llar,
protecció,llar,
salut,
esport isalut,
viatges
perquè
nou en
tecnologia,
protecció,
esport
i viatges
gaudeixis
de tot
vols.vols.
perquè
gaudeixis
de el
totque
el que
DESCOBREIX-HO
DESCOBREIX-LOS

1. Finançament amb préstec, exclusiu per a clients de CaixaBank, ofert per CaixaBank, SA (no disponible a les oficines de
CaixaBank procedents de Bankia), i finançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU o
per CaixaBank, SA en exclusiva per a targetes comercialitzades per CaixaBank que acceptin fraccionament, per adquirir el
1.
Finançament
ofert mitjançant
amb CaixaBank,
SA o mitjançant
targeta amb
CaixaBank Payments
&amp; Consumer,
producte
en exclusiva
a Wivai préstec
Selectplace,
SAU i pel preu
total que s’indica.
El finançament
queda subjecte
a l’anàlisi EFC,
de laEP,
per
adquirir
el
producte
en
exclusiva
a
PromoCaixa,
SA
i
pel
preu
total
que
s’indica.
El
finançament
queda
subjecte
a
l’anàlisi
SAU
solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. de la
solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de les entitats.

2. Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del producte (per exemple, d’un import de 1.309 €): TAE 0 %.
2. Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del producte (per exemple, d’un import de 1.309 ): TAE 0 %. TIN 0 %.
TIN 0 %. Termini: 30 mesos. Import total degut: 1.309 €. Import de les quotes mensuals: 29 quotes de 43,63 € i una
Termini: 30 mesos. Import total degut: 1.309 . Import de les quotes mensuals: 29 quotes de 43,63 i una última de 43,73 . Cost total
última quota de 43,73 €. Cost total del crèdit: 0 €. Sistema d’amortització francès. El PVP i l’import total a terminis en
del crèdit: 0 . Sistema d’amortització francès. El PVP i l’import total a terminis en aquest cas també serien de 1.309 . CaixaBank, SA,
aquest cas també serien de 1.309 €. CaixaBank, SA, entitat agent de l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments
entitat agent de l’emissora de la targeta, l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments &amp; Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF
& Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social al carrer de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el
A-08980153 i domicili social al carrer de Caleruega, 102 (28033 Madrid). Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full
Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis
M-656492, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris
de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.
de serveis de pagament triat per Payments &amp; Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.
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