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

NORTHGATE: Rènting flexible sense
penalització per a socis de PIMEC
T’oferim vehicles de treball amb les millors condicions
•

La major gamma de vehicles: des de turismes fins a camions lleugers de 3.500t. Ara,
també disposem de vehicles elèctrics en rènting flexible.

•

Quan ja no necessitis el vehicle el pots tornar sense penalitzacions.

•

Pots escollir un rènting des d’un mes fins a 60 mesos

•

Si un vehicle s’avaria, saps que la substitució és il·limitada per un altre de la mateixa
categoria: sense costos extres

•

Desgrava les quotes i paga menys impostos

•

Ajusta els teus costos i no paguis pel que no utilitzes

•

Si ho desitges, venim a la teva empresa a realitzar el manteniment dels vehicles

•

Si tornes a necessitar un o més vehicles, en 48 hores els tindràs

Tot en una única quota: vehicle de substitució il·limitada de la mateixa categoria ·
Manteniment i revisions · Assegurança tot risc · Assistència 24 hores 365 dies l’any · Canvi de
rodes · Impostos de matriculació i circulació · Taxes d’ITV

Ara, pel fet de ser soci de PIMEC,
tens un rènting flexible sense
penalització.
Cada mes, sumem pimes a
NORTHGATE!
Més informació:
Si desitges rebre’n 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.
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SERVEIS EXCLUSIUS
PER A SOCIS DE PIMEC
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NORTHGATE: Rènting flexible sense
penalització per a socis de PIMEC
Empresa (Raó social)
CIF/NIF
Activitat
Adreça
Població

Codi Postal

Telèfon

Fax

Persona de contacte
Càrrec
Correu electrònic
Desitjo rebre informació sense cap compromís per part de la nostra empresa.
Signatura i segell

_________________________ ,__________ de _________________ de 201_
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 en un fitxer, comunicat
al Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de satisfer la vostra sol·licitud i poder donar compliment al servei concertat.
Així mateix, doneu el vostre consentiment exprés per a la cessió d’aquestes dades a l’empresa NORTHGATE 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.
El responsable d’aquests fitxers és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita 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,
cancel·lació i oposició respecte de les dades incloses 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.org.

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.
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