
Beneficis socials i retribució flexible: 50% de descompte en xec
restaurant pass, xec guarderia i targeta de transports

MÉS INFORMACIÓ

Aparca al millor preu a l’aeroport o estacions de tren. Tens un 3%
de descompte si ets soci de PIMEC.
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ACORDS DE COL·LABORACIÓ PIMEC
Sol·licitud d’informació

Múltiples avantatges especifiques a mida per a les empreses, els
seus empleats, i els autònoms socis.

Solucions a mida segons les necessitats concretes de les empreses i
autònoms socis.

Millors condicions en finançament, operativa bancària i un paquet
exclusiu de Serveis no financers destinats a ajudar-vos en l’expansió
del vostre negoci.

El millor plan: tarifes Vueling Optima i Timeflex amb un 5% de descompte.

Estalvis exclusius per als socis de PIMEC. Preus imbatibles en dièsel i
dispositiu VIAT gratuït.

Solucions flexibles per assegurar els riscos i anàlisis de cobertura de
riscos a la teva mida.

Vigilància de la cartera de clients i productes d’informació comercial
i de màrqueting.

5% de descompte en vehicles Northgate d’ocasió. Demana el teu
codi promocional per veure les ofertes!

Rènting flexible dels teus vehicles de treball sense penalització.
Rènting de 1 a 60 mesos.

Descomptes Preferencials i Exclusius en tarifes elèctriques i estudi
de potència gratuït.
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MÉS INFORMACIÓ

T’oferim serveis de traducció (especialitzada i jurada), interpretació,
correcció i assessorament lingüístic. 

DADES DE L’EMPRESA

Empresa: _________________________________________________________________________________________

CIF: __________________________________         Correu electrònic: _________________________________________

Contacte: _______________________________________ Telèfon:  __________________________________________

TCR facilita el control i protecció del risc laboral a la teva empresa 14% 
de descompte en totes els serveis, amb ofertes i promocions especials.

2 mesos gratuïts de subscripció digital.

Data:      Signatura i segell de l’empresa

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 comuni-
cades a les empreses que proporcionen les ofertes especials de productes i serveis per als associats que heu assen-
yalat 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 cadascu-
na de les empreses que han rebut les dades, i que us proporcionaran la informació adient sobre la política de priva-
citat 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, supres-
sió 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.

PIMEC Mediació d’Assegurances: Audit Gratuït, Accidents, Empresa,
Laboral, RC D&O, Salut, Salut Col·lectiu, Auto i Vida.

Micropimec: Subsidi EXPRÉS.

Nova aplicació de PIMEC. Descarrega't i descobreix la nova app; podràs veure les 
ofertes i demandes d'altres socis i de PIMEC, i incloure les teves al taulell d'anun-
cis, i interactuar amb nosaltres i altres empreses al xat, entre d'altres facilitats.
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