SERVEIS EXCLUSIUS
PER A SOCIS DE PIMEC
ACORDS DE COLLABORACIÓ

PROPOSTA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
DE FACTORENERGIA PER A PIMEC
PIMEC manté un conveni amb l’elèctrica catalana FACTOR ENERGIA per a oferir als socis
DESCOMPTES PREFERENCIALS i EXCLUSIUS en funció de les seves potències contractades
i UN SERVEI GRATUÏT D’ASSESSORAMENT ENERGÈTIC (estudi gratuït d’optimització de la
potència contractada).
A) Els descomptes de llum són:

B) Els descomptes de gas són:

* 11% a les tarifes: fixa, fixa renovable i indexada.
* 26% a la tarifa mini.

C) Els serveis gratuïts d’assessorament energètic són els següents:
- Atenció personalitzada al seu servei.
- Optimització dels paràmetres de contractació elèctrica
- Reclamacions per mancances de qualitat en el subministrament:
La present oferta queda sotmesa a les condicions contractuals de les que cal destacar:
Els preus s’actualitzaran per trimestres naturals atenent als canvis normatius i als preus del Mercat Ibèric
de futurs i Opcions (OMIP).
Els preus indicats no inclouen l’Impost elèctric (I.E.E) ni l’I.V.A.
Preus calculats d’acord a les Tarifes d'Accés en l'Ordre IET/107/2014, de 31 gener.
La durada del contracte és per 1 any prorrogable.
-

Més informació:
Si desitges rebre’n més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sollicitud adjunta i
envia-la a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el Departament al Tel. 93 496 45 00.
També pots enviar la sollicitud 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.

www.pimec.org

SERVEIS EXCLUSIUS
PER A SOCIS DE PIMEC
ACORDS DE COLLABORACIÓ

PROPOSTA SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
DE FACTOR ENERGIA PER A PIMEC
Empresa (Raó social)

CIF/NIF

Activitat

Adreça

Població

Codi Postal

Telèfon

Fax

Persona de contacte

Càrrec

Correu electrònic
 Dono el meu consentiment per a que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a poder 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

Signatura i segell
_________________________ , _________ de _________________ de 201_
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 al seu tractament. 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.
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