
PIMEC I KWANBARCELONA s’uneixen per a apropar els tests ràpids 
d’antígens a les nostres pimes, organitzacions i autònoms associats.

PIMEC ofereix a les seves pimes, organitzacions (territorials i sectorials) i autònoms associats la possibilitat d’adquirir 
tests ràpids d’antígens de la marca ROCHE en condicions preferents. Els tests no són considerats un producte 
d’“Autodiagnòstic”, per la qual cosa queda totalment prohibida la venda a persones particulars.

Els packs que s’oferiran consistiran en 25 proves + un servei d’assessorament. La prova serà el test ràpid d’antígen per 
al SARS-CoV-2 de ROCHE. Un immunoassaig cromatogràfic ràpid per a la detecció qualitativa d’antígens específics 
del SARS-CoV-2 presents en la nasofaringe humana. El servei d’assessorament tindria per objecte el procediment d’ús 
i la declaració responsable.

PREU: Packs de 25 tests + servei d’assessorament: 227,10€ + IVA 
                     (9,08€/test + IVA)

 

Les proves ràpides d’antígens estan destinades únicament a l’ús professional. És important que un tècnic sanitari 
sigui el responsable de la seva manipulació. El motiu és que un mal ús per part d’un particular o de personal no 
preparat podria convertir la mostra en defectuosa. Per això, durant la sol·licitud serà requisit indispensable emplenar 
degudament la clàusula de bon ús professional, amb el número del Metge Col·legiat que realitzarà la prova i el 
seguiment o el contacte de la Mútua de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa/organització/autònom interessat.

Procediment:
Una vegada l’empresa/organització/autònom interessat ens faci arribar la seva sol·licitud, el nostre partner li enviarà 
un pressupost oficial per a formalitzar la comanda i l’informarà de la data de lliurament. Si està conforme, l’empresa/
organització/autònom ha de realitzar una transferència pel total i enviar el comprovant de pagament. Les empreses/
organitzacions/autònoms rebran personalment els packs adquirits en la seu central de PIMEC o enviaran un servei de 
missatgeria per a la seva recollida.

PIMEC VIRUS FREE - COMPRA DE TESTS D’ANTÍGENS

SERVEIS 
EXCLUSIUS
PER A SOCIS  
DE PIMEC
ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ

Més informació:

Si desitges rebre més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la a: 
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el departament al Tel. 93 496 45 00. 
També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

Avantatges per als socis i tarifes: 
NOMÉS ELS SOCIS DE PIMEC poden gaudir d’aquestes condicions.

pimec.org Membre de la



pimec.org

Dono el meu consentiment per tal que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a informar-me de les novetats, serveis, 
notícies i/o promocions com a organització empresarial a través de diferents canals de comunicació com, per exemple, 
butlletins electrònics.

CLÀUSULA DE BON ÚS: L’empresa/organització/autònom interessat manifesta haver estat informat que les proves ràpides 
d’antígens que desitja adquirir estan destinades únicament a l’ús professional i es compromet al fet que, seguint les pautes 
i recomanacions formulades per les autoritats sanitàries, sigui un tècnic sanitari del seu servei mèdic (propi o extern) o del 
seu Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) el responsable de la seva manipulació, realització i seguiment. Així mateix, 
exonera PIMEC i KWANBARCELONA de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, relacionada amb el mal ús d’aquestes 
proves i/o l’incompliment dels protocols sanitaris establerts per a la seva realització.

Signatura i segell
 

      , de   de 202_ 

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra 
pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.

CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem a aquestes dades. El 
responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran 
tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per complir 
amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura 
d’aquest document implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que proporcionen les ofertes 
especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una vegada 
comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses que han rebut les dades, i que 
us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de les vostres dades. En relació al tractament del qual 
és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i de limitació i oposició. Per a això, us podeu dirigir a 
PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Núm. de packs

Metge 
Nom i cognoms

Núm. de col·legiat                                                                 Telèfon/email de contacte    

Servei de Prevenció 
Nom del Servei de Prevenció

Persona de contacte      Telèfon/email de contacte    

 
 

PERSONA DE CONTACTE

Nom Cognoms

Telèfon Mòbil

Correu electrònic

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

DADES DE L’EMPRESA

Empresa (Raó social)

CIF/NIF 

Adreça Codi Postal

Població Província

Telèfon

Membre de la
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