
S O L A R
A SUA SOLUÇÃO

INVISTA EM SI
1  DE MAIO  A  15  DE OUTUBRO DE 2018 

+351 21 798 1200

www.solar.bax i .p t

TERMOSSIFÃO 
STS 200

30€
/mês

*Preço final do sistema solar térmico inclui o coletor solar SLIM ou fotovoltaico que inclui o painel FOTON 265 PV, instalado e pronto a funcionar. Inclui o sistema 
selecionado e no caso dos sistemas térmicos, válvula termostática para controlo da temperatura da água quente, interligação com  sistema de apoio existente apto a 
receber água pré-aquecida, e tubagem devidamente isolada até 10 metros de comprimento. Considera-se excluído tudo o que não estiver referido especificamente. 
Garantia Total de 5 anos para os depósitos acumuladores com PEP, com arranque obrigatório pelo concessionário BAXI no prazo máximo de 10 dias seguidos a contar 
do primeiro enchimento de circuito hidráulico, com condutividade elétrica da água acima de 100 mS/cm.

*160X TAEG 5,4%
Contrato crédito pessoal, PVPR de 1530€, montante financiado 1530€, 60 prestações de 28.65€, taxa fixa, TAN de 4.50% e TAEG de 5.4% para um montante total imputado 
ao consumidor 1741,90€. Acrescem impostos legais em vigor de 22.95€, pagos na 1ª prestação. Condições válidas até 30 de dezembro de 2018, condicionadas à TAEG 
máxima em vigor à data da contratação, nos termos do artº 28 do DL133/2009, se aplicável reservado às lojas que atuam como intermediário de crédito a título acessório 
do Santander Consumer. Informe-se no Santander Consumer. 

*260X TAEG 5,4%
Contrato crédito pessoal, PVPR de 2145€, montante financiado 2145€, 60 prestações de 40.17€, taxa fixa, TAN de 4.50% e TAEG de 5.4% para um montante total imputado 
ao consumidor 2442,08€. Acrescem impostos legais em vigor de 32.18€, pagos na 1ª prestação. Condições válidas até 30 de dezembro de 2018, condicionadas à TAEG 
máxima em vigor à data da contratação, nos termos do artº 28 do DL133/2009, se aplicável reservado às lojas que atuam como intermediário de crédito a título acessório 
do Santander Consumer. Informe-se no Santander Consumer. 

*360X TAEG 5,4%
Contrato crédito pessoal, PVPR de 3240€, montante financiado 3240€, 60 prestações de 60.67€, taxa fixa, TAN de 4.50% e TAEG de 5.4% para um montante total imputado 
ao consumidor 3688,74€. Acrescem impostos legais em vigor de 48.60€, pagos na 1ª prestação. Condições válidas até 30 de dezembro de 2018, condicionadas à TAEG 
máxima em vigor à data da contratação, nos termos do artº 28 do DL133/2009, se aplicável reservado às lojas que atuam como intermediário de crédito a título acessório 
do Santander Consumer. Informe-se no Santander Consumer. 

*460X TAEG 5,4%
Contrato crédito pessoal, PVPR de 3800€, montante financiado 3800€, 60 prestações de 71.15€, taxa fixa, TAN de 4.50% e TAEG de 5.4% para um montante total imputado 
ao consumidor 4326,30€. Acrescem impostos legais em vigor de 57.00€, pagos na 1ª prestação. Condições válidas até 30 de dezembro de 2018, condicionadas à TAEG 
máxima em vigor à data da contratação, nos termos do artº 28 do DL133/2009, se aplicável reservado às lojas que atuam como intermediário de crédito a título acessório 
do Santander Consumer. Informe-se no Santander Consumer. 

Este anúncio é da responsabilidade do intermediário BAXI é um intermediário de crédito do Santander Consumer a título acessório, em regime de não 
exclusividade, encontrando-se autorizado a apresentar ou propor contratos de crédito a consumidores. 
  

TAEG 5,4%*4

60 MESES



TERMOSSIFÃO STS 200

SOLAR EASY PV c/ BC 300TERMOSSIFÃO STS 300

30€

42€

/mês

/mês

Invista em si. Com 1€/dia pode ter
a sua Água Quente Solar.

ÁGUA QUENTE INDEPENDENTEInvista em si. E garanta a sua Água 
Quente Solar.

TAEG 5,4%*2

Em opção, versão PEP por mais 3€/mês, com 
manutenção obrigatória apenas a cada 3 anos, e 

garantia total do depósito acumulador por 5 anos.

Com líquido solar e válvula misturadora incluída.

Com líquido solar e válvula misturadora incluída.

A produção de energia elétrica dos módulos 
fotovoltaicos equivale à energia necessária para o 

consumo de água quente de uma família de 4 pessoas.

Sistema composto por 3 Painéis Fotovoltaicos e Bomba 
de Calor BC AQS 300-IN.

Bomba de Calor inclui modo Fotovoltaico que permite acumular 
Energia sob a forma de Água Quente.

Em opção, versão PEP por mais 3€/mês, com 
manutenção obrigatória apenas a cada 3 anos, e 
garantia total do depósito acumulador por 5 anos.

75€
/mês

TAEG 5,4%*4

SOLAR EASY 300

64€
/mês

Invista em si. Com 2€/dia pode ter a sua 
Água Quente Solar. 

TAEG 5,4%*3TAEG 5,4%*1 O SOLAR EASY, inclui de série a proteção PEP. Com esta 
versão a manutenção passa a ser possível a cada 3 anos, 
com garantia total do depósito de 5 anos. 

Composto por 2 coletores de 2m², Acumulador FST 300 e grupo 
hidráulico integrado tipo mochila.
Com líquido solar, válvula misturadora e Proteção Eletrónica 
Permanente (PEP) incluída.

60 MESES

60 MESES 60 MESES

60 MESES

*460X TAEG 5,4%
Contrato crédito pessoal, PVPR de 3800€, montante financiado 3800€, 60 prestações de 71.15€, taxa fixa, TAN de 4.50% e TAEG de 5.4% para um montante total 
imputado ao consumidor 4326,30€. Acrescem impostos legais em vigor de 57.00€, pagos na 1ª prestação. Condições válidas até 30 de dezembro de 2018, condicionadas 
à TAEG máxima em vigor à data da contratação, nos termos do artº 28 do DL133/2009, se aplicável reservado às lojas que atuam como intermediário de crédito a título 
acessório do Santander Consumer. Informe-se no Santander Consumer. 


