
 

 

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org 

 

PORTAL DESCOMPTES PIMEC per als 
socis i els seus treballadors 

 

Portal de Descomptes PIMEC! 

 

Ara pots gaudir d’avantatges i descomptes exclusius en els teus consums habituals!! 

Registra’t gratuïtament i comença a estalviar!!!! 

 

• Accedeix a: www.portaldescomptespimec.com i registra’t. Un cop registrat se’t 
demanarà un codi d’activació (demana’l al Departament d’Acords i Descomptes) i el 
NIF de la teva empresa 

• És gratuït i sense cap cost addicional 
• No hi ha compromís ni obligació de compra 
• Et podràs donar de baixa quan ho desitgis 
• Pots convidar els teus col·laboradors, familiars i amics perquè també en gaudeixin. 

 

 

El Portal de Descomptes PIMEC t’ho posa fàcil!  

 

* Demana el codi d’activació al Departament d’Acords i Descomptes per poder activar el teu 
compte! 

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 contacte 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. 



 

 

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

PIMEC · www.pimec.org · pimec@pimec.org 

PORTAL DESCOMPTES PIMEC per als 
socis i els seus treballadors 

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 PIMEC 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. 


