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TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES
internacional,internacional,internacional,internacional,

Transportes BidasoaTransportes BidasoaTransportes BidasoaTransportes Bidasoa va ser fundada 
industrials.  

L'empresa té delegacions als principals
Vigo, Vitòria i Saragossa. 

Comptem amb 400 vehicles propis i 50.000 m
d’especialistes en logística, oferimoferimoferimoferim

� Transport NacionalTransport NacionalTransport NacionalTransport Nacional

� Transport InternacionalTransport InternacionalTransport InternacionalTransport Internacional

� LogísticaLogísticaLogísticaLogística

� EmmagatzematgeEmmagatzematgeEmmagatzematgeEmmagatzematge

� Distribució dedicadaDistribució dedicadaDistribució dedicadaDistribució dedicada

La nostra filosofia de feina, des
honest per a oferir un bon servei
desplaçament. La unió fa la força
MILLORS MANS.  

Més informació:Més informació:Més informació:Més informació:    

Si desitges rebre’n més informació, o una oferta 
envia-la a: acordsidescomptes@pimec.org

També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: 
acords  

Es realitza un pressupost personalitzat segons necessitats específiques. 

 

PER A SOCIS DE PIMEC 
ACORDS DE COL·LABORACIÓ

@pimec.org 

TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES    BIDASOABIDASOABIDASOABIDASOA::::    Nacional,Nacional,Nacional,Nacional,
internacional,internacional,internacional,internacional,    logísticalogísticalogísticalogística    iiii    eeeemmagatzematgemmagatzematgemmagatzematgemmagatzematge

va ser fundada al 1976 per a donar un servei 

als principals punts del país: Barcelona, Madrid, 

400 vehicles propis i 50.000 m² d’emmagatzematge. 
oferimoferimoferimoferim    un un un un servei servei servei servei personalitzatpersonalitzatpersonalitzatpersonalitzat, , , , adaptat a leadaptat a leadaptat a leadaptat a le

Transport NacionalTransport NacionalTransport NacionalTransport Nacional    

Transport InternacionalTransport InternacionalTransport InternacionalTransport Internacional    

LogísticaLogísticaLogísticaLogística    

EmmagatzematgeEmmagatzematgeEmmagatzematgeEmmagatzematge    

Distribució dedicadaDistribució dedicadaDistribució dedicadaDistribució dedicada    

, des de la creació de l'empresa, és treballar en un ambient 
servei als nostres clients. Ens impliquem en cada 
força i, per això, amb Transportes Bidasoa sempre estarà

Si desitges rebre’n més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la s
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el Departament 

També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte

Es realitza un pressupost personalitzat segons necessitats específiques.  

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

 

 
Nacional,Nacional,Nacional,Nacional,    

mmagatzematgemmagatzematgemmagatzematgemmagatzematge    
 de qualitat a les empreses 

Barcelona, Madrid, Navarra, Sevilla, València, 

d’emmagatzematge. Amb un gran equip 
adaptat a leadaptat a leadaptat a leadaptat a les s s s necessitnecessitnecessitnecessitats del clientats del clientats del clientats del client:::: 

 

treballar en un ambient saludable i 
en cada enviament i a cada 

sempre estaràs… EN LES 

personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i 
 al Tel. 93 496 45 00. 

http://www.pimec.org/ca/contacte-
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TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES
internacional,internacional,internacional,internacional,

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    (Raó social)(Raó social)(Raó social)(Raó social)    

CIF/NIFCIF/NIFCIF/NIFCIF/NIF    

ActivitatActivitatActivitatActivitat    

AdreçaAdreçaAdreçaAdreça    

PoblacióPoblacióPoblacióPoblació    

TelèfonTelèfonTelèfonTelèfon    

Persona de contactePersona de contactePersona de contactePersona de contacte    

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec    

Correu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònic    

����Desitjo rebre informació sense cap compromís per part de la nostra empresa.

Signatura i segellSignatura i segellSignatura i segellSignatura i segell    

 _________________________ 

 
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les 
persones que emplenin aquesta butlleta que les dades que ens faciliteu, tant personals com comercials, quedaran incorporades 
Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de satisfer la vostra sol·licitud i poder donar compliment al servei 
 
Així mateix, doneu el vostre consentiment exprés per a la cessió d’aquestes dades a l’empresa 
al conveni de col·laboració al qual fa referència aquesta butlleta d’adhesió, i poder atendre amb satisfacció la vostra sol·l

El responsable d’aquests fitxers és la Confederació Empresarial
Viladomat, 174, 08015 Barcelona, davant la qual podeu exercir, en els termes establerts a l’esmentada normativa, els drets d’
cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses en els esmentats fitxers, adreçant
a l’adreça indicada o bé, si ho preferiu, mitjançant correu electrònic a l’adreça 
    

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: 
nostra pàgina web: 

PER A SOCIS DE PIMEC 
ACORDS DE COL·LABORACIÓ

@pimec.org 

TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES    BIDASOABIDASOABIDASOABIDASOA::::    Nacional,Nacional,Nacional,Nacional,
internacional,internacional,internacional,internacional,    logísticalogísticalogísticalogística    iiii    emmagatzematgeemmagatzematgeemmagatzematgeemmagatzematge

    Codi PostalCodi PostalCodi PostalCodi Postal    

    FaxFaxFaxFax    

sense cap compromís per part de la nostra empresa.

 

 ,__________ de _________________ de 201_

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les 
persones que emplenin aquesta butlleta que les dades que ens faciliteu, tant personals com comercials, quedaran incorporades 
egistre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de satisfer la vostra sol·licitud i poder donar compliment al servei 

Així mateix, doneu el vostre consentiment exprés per a la cessió d’aquestes dades a l’empresa Transportes Bidasoa
al conveni de col·laboració al qual fa referència aquesta butlleta d’adhesió, i poder atendre amb satisfacció la vostra sol·l

El responsable d’aquests fitxers és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, PetitaPIMEC, Micro, PetitaPIMEC, Micro, PetitaPIMEC, Micro, Petita    i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, 
Viladomat, 174, 08015 Barcelona, davant la qual podeu exercir, en els termes establerts a l’esmentada normativa, els drets d’

ncloses en els esmentats fitxers, adreçant-vos al Departament d’Atenció al Soci o mitjançant carta enviada 
a l’adreça indicada o bé, si ho preferiu, mitjançant correu electrònic a l’adreça atencioalsoci@pimec.orgatencioalsoci@pimec.orgatencioalsoci@pimec.orgatencioalsoci@pimec.org....     

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org
nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

Nacional,Nacional,Nacional,Nacional,    
emmagatzematgeemmagatzematgeemmagatzematgeemmagatzematge    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

sense cap compromís per part de la nostra empresa. 

de 201_ 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa les 
persones que emplenin aquesta butlleta que les dades que ens faciliteu, tant personals com comercials, quedaran incorporades en un fitxer, comunicat al 
egistre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de satisfer la vostra sol·licitud i poder donar compliment al servei concertat. 

Transportes Bidasoa amb la finalitat de donar compliment 
al conveni de col·laboració al qual fa referència aquesta butlleta d’adhesió, i poder atendre amb satisfacció la vostra sol·licitud.  

i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, i Mitjana Empresa de Catalunya, amb domicili social al carrer 
Viladomat, 174, 08015 Barcelona, davant la qual podeu exercir, en els termes establerts a l’esmentada normativa, els drets d’accés, rectificació, 

vos al Departament d’Atenció al Soci o mitjançant carta enviada 

acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la 
acords. 


