
PUBLICITAT 

WIVAI UNLIMITED
Descobreix el nostre 
servei de subscripció 

(rènting) 

Una nova manera d’accedir a la tecnologia sense 
comprar i amb totes les facilitats. 

El millor per a tu perquè disposes de la tecnologia més nova, 
i el millor per al planeta perquè recondicionem els dispositius per 

donar-los una vida útil més llarga. 

Dorm tranquil, nosaltres ens encarreguem de gestionar 
qualsevol imprevist1 que puguis tenir. A més, te’n facilitem la 
posada en marxa amb el nostre servei gratuït d’assistència 

tecnològica2 a domicili i t’atendrem sempre en el nostre servei 
gratuït d’atenció telefònica, 900 90 77 16.

Amb Wivai Unlimited, et donem totes les facilitats perquè disposis d’allò que vols sense 
haver-ho de comprar. I, a més, gestionem per tu les possibles avaries1 que es puguin 

produir perquè gaudeixis del teu temps, dels teus i d’allò que t’importa de debò. 

Condicions legals de la subscripció (rènting). La subscripció es du a terme mitjançant un contracte de rènting que comercialitza CaixaBank, agent de Wivai Selectplace, SAU 
(Wivai), amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona, NIF A-58481730. La contractació està subjecta a l’aprovació prèvia de Wivai. A través 
del contracte de rènting, Wivai lloga a l’arrendatari el bé que l’arrendatari hagi triat i li presta, de manera directa o indirecta, els serveis inclosos. Durant el període de durada inicial 
del contracte no se n’admet la cancel·lació anticipada. La contractació es limita al territori espanyol. 

1. Et facilitem un dispositiu de substitució en cas d’avaria, trencament accidental, robatori, furt o pèrdua. Aquest compromís es manté durant el període de durada inicial del 
contracte. La substitució es pot demanar en cas d’avaria i Wivai n’assumeix el cost de manera íntegra. També es pot demanar en cas de trencament accidental fins en dues 
ocasions per cada període de 12 mesos comptadors des de la data de la signatura del contracte o dels aniversaris successius i una sola vegada en els casos de robatori, furt o 
pèrdua. En tots aquests casos, el client ha de pagar una part del cost de substitució (50 €) i Wivai n’assumeix la resta. 

2. Aquest servei consisteix en una sessió de fins a 75 minuts de suport tècnic presencial per configurar el dispositiu. Es pot demanar durant els 30 dies següents a la recepció del 
dispositiu per mitjà del nostre servei gratuït d’atenció telefònica, 900 90 77 16. 

3. El canvi del dispositiu està subjecte a l’aprovació prèvia de Wivai. 
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Disposa de la tecnologia més nova renovant 
els dispositius periòdicament3 amb un únic 
contracte i amb una única quota fixa mensual. 

Beneficia’t dels nostres serveis gratuïts 
d’assistència tecnològica2 a domicili 
i d’atenció telefònica. 

Despreocupa’t. Ens encarreguem 
de gestionar qualsevol imprevist1 
que puguis tenir i et facilitem un 
dispositiu de substitució en cas 
de sinistre. 

Contribueix a l’economia 
circular donant una nova vida 
al dispositiu vell. 

Perquè seleccionar el millor sempre és possible.

Ho vols? Ho tens!
Per a tu, els teus 

i el planeta


