
Compra el teu bitllet a Vueling i gaudiràs d’un 5% de descompte en les Tarifes 
OPTIMA i TIMEFLEX. Realitza la teva reserva a vueling.com/empreses o a 

qualsevol de les agències adherides al programa de descomptes de Vueling i 
vola com et mereixes.

A Vueling seguim col·laborant amb PIMEC perquè tinguis els millors 
avantatges. Perquè ens agrada veure com prospera el teu negoci i perquè, si el 

teu negoci creix, nosaltres creixem amb ell.

EL MILLOR BUSINESS PLAN:
TARIFES VUELING OPTIMA I
TIMEFLEX AMB UN 5% DE

DESCOMPTE

Per a més informació, consulta vueling.com/empresas
*El 5% de descompte no s’aplica sobre el total de la reserva sinó sobre la tarifa. Queden exclosos de descompte 
les taxes i els serveis adicionals. Aquest descompte només serà vàlid fins el 18/12/2019 i comprant amb 
7 dies d’antel·lació.



Empresa (Raó social)

CIF/NIF

Activitat

Adreça

Població                                                                                     Codi Postal

Telèfon                                                                                    Fax

Persona de contacte

Càrrec

Correu electrònic

                                                                  ,                                  de                                   de 201_

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

CLÀUSULA DE PRIVADESA DELS ACORDS DE COL·LABORACIÓ

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privadesa que 
aplicarem a les dades personals. El responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades es tractaran amb la finalitat de respondre a la vostra 
sol·licitud d'informació sobre els acords amb tercers. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finali-
tat per a la qual es recopilen 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 es comunicaran a les 
empreses que proporcionen les ofertes especials de productes i serveis per als associats que hàgiu assenyalat per tal que 
us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una cop comunicades, les dades passaran a formar part dels tractaments 
que són responsabilitat de cadascuna de les empreses que han rebut les dades, i que us proporcionaran la informació 
adequada sobre la política de privadesa que aplicaran al tractament de les vostres dades. Pel que fa al tractament respon-
sabilitat de PIMEC, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació i supressió de les dades, i la delimitació i l'oposició 
al seu tractament. Per això, us podeu posar en contacte amb PIMEC per correu postal a l'adreça Viladomat 174, 08015 
Barcelona, o per correu electrònic aprivacitat@pimec.org

www.pimec.org

Confirmo que he llegit la política de privacitat.

Dono el meu consentiment per tal que la PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per informar-me de les 
novetats, els serveis, les notícies i/o les promocions com a organització empresarial, a través de diferents canals de 
comunicació, com ara, butlletins electrònics. Per llegir la política de privacitat, visiteu l’enllaç
https://www.pimec.org/ca/politica-privacitat


