
 

 

DESCOMPTES APPLE PER A MEMBRES DE LA INTERCOL·LEGIAL 

- Renting Evolutiu al 0%, fàcil, flexible i adaptable a les necessitats canviants de 
la teva empresa. Cobrint íntegrament la totalitat del teu projecte tecnológic amb 
productes, programes, apps i serveis, tot des de una única factura. 
 

- Descomptes exclusius en: 
 

1. 2% en iPhone i Apple Watch 
2. 3 % en Ipad Mini i iPod 
3. 5 % en tots els altres iPads i Apple TV 
4. 8 % en els accessoris Apple i Beats 
5. 8% de descompte en tots els Mac 
6. 10 % en accessoris no Apple, assegurances iPad i iPhone, Formació one to 

one i cursos a les aules Mac de Microgestió Barcelona. 
7. 10 % en Microgestió Care Mac Protection Plan (cobertura assegurança tot 

risc i extensió de garantia a 3 anys). 

 

A més, podràs: 

- Rebre finançament amb Renting Evolutiu a 0% interès. 
- Vendre'ns el teu dispositiu antic perquè la compra del nou et surti al millor preu. 

Consulta la nostra calculadora online i obtingues el millor preu. 
- Personalitzar el teu Mac amb més memòria, un disc dur més gran/ràpid o un 

procesador més potent. 
- Rebre la comanda a casa sense pagar despeses d’enviament (si supera els 49 

€ amb IVA inclòs). 
- Trucar a un especialista d’Apple per preguntar-li dubtes, obtenir ajuda i consells 

o fer la comanda per telèfon. 

 

QUI ÉS Microgestió? 

Microgestió Apple Premium Reseller és el distribuïdor Apple més antic de l’Estat, amb 
més de trenta anys d’experiència en l’ecosistema Apple. 

Ofereix una àmplia gamma de productes, serveis i avantatges per construir una solució 
adequada a les necessitats de les empreses 

  

Atenció al client de Microgestió personalitzada: 

Servei de Teleoperador Comercial (inside Sales) sempre a disposició, assessorament 
personalitzat. 

Telèfon: 935 222 507 o 935 222 508, directe i sense centraleta 

Horari: 8:30 a 13:00 - 16:00 a 18:00. 

Correu electrònic directe: tiendaonline@microgestio.es 
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