
 

 

 

SERVEIS EXCLUSIUS  
PER A SOCIS DE PIMEC  

ACORDS DE COL·LABORACIÓ 

PIMEC · www.pimec.org · 

    

aparca&aparca&aparca&aparca&gogogogo    amb amb amb amb la la la la ppppime catalanaime catalanaime catalanaime catalana    
Com a soci de PIMEC,    aparca&go t’ofereix un 3% de descompteaparca&go t’ofereix un 3% de descompteaparca&go t’ofereix un 3% de descompteaparca&go t’ofereix un 3% de descompte si et dones d’alta a la 
nostra Àrea EmpresesÀrea EmpresesÀrea EmpresesÀrea Empreses. No només aprofites el descompte, sinó que, a més, gaudiràs dels 
avantatges que t’ofereix l’Àrea Empresesl’Àrea Empresesl’Àrea Empresesl’Àrea Empreses, creada específicament pensant en les teves 
necessitats: 

 

----70% en el cost70% en el cost70% en el cost70% en el cost.... Estalvia fins a un 70% comparat amb els pàrquings oficials o el taxi. 

DedueixDedueixDedueixDedueix----te l’IVAte l’IVAte l’IVAte l’IVA.... Factura única mensual per desgravar-te l’IVA de totes les estances. 

Oblida’t dels tiquetsOblida’t dels tiquetsOblida’t dels tiquetsOblida’t dels tiquets.... Ja no hauràs de guardar els tiquets de pàrquing. 

Els teus treballadors també hi guanyenEls teus treballadors també hi guanyenEls teus treballadors també hi guanyenEls teus treballadors també hi guanyen.... Acumulen punts per viatges personals.    

RappelRappelRappelRappel    per úsper úsper úsper ús Oferim descomptes en funció de la facturació acumulada.    

Major ControlMajor ControlMajor ControlMajor Control    Administra i gestiona les estades des d’un únic compte assignant cada factura 

al seu centre de cost. 

A aparca&goaparca&goaparca&goaparca&go t’oferim la solució per la mobilitat en els viatges del teu equip. Tenim servei als 
aeroports i estacions de tren a Barcelona i Madrid, amb descomptes de fins a un 70% 
respecte les opcions oficials o el taxi. 

El teu equip podrà gaudir de dos tipus de serveis: 

- Servei Express:Servei Express:Servei Express:Servei Express: La manera més econòmica de desplaçar-te als aeroports i estacions. 
Aparca el teu vehicle a les nostres instal·lacions i et traslladem immediatament a la 
terminal. 

- Servei PremiuServei PremiuServei PremiuServei Premium:m:m:m: La major comoditat possible. Vine amb el teu vehicle a la terminal i 
l’aparquem per tu a les nostres instal·lacions. 
 

 
    
Més informació:Més informació:Més informació: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: Avantatges per als socis i tarifes: Avantatges per als socis i tarifes: 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 
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aparca&aparca&aparca&aparca&gogogogo    servei a servei a servei a servei a eeeempresesmpresesmpresesmpreses    

    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    (Raó social)(Raó social)(Raó social)(Raó social)        

CIF/NIFCIF/NIFCIF/NIFCIF/NIF        

ActivitatActivitatActivitatActivitat        

AdreçaAdreçaAdreçaAdreça        

PoblacióPoblacióPoblacióPoblació        Codi PostalCodi PostalCodi PostalCodi Postal        

TelèfonTelèfonTelèfonTelèfon        FaxFaxFaxFax        

Persona de contactePersona de contactePersona de contactePersona de contacte        

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec        

Correu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònicCorreu electrònic        

����    Desitjo rebre informació sense cap compromís per part de la nostra empresa. 

Signatura i segellSignatura i segellSignatura i segellSignatura 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·LABORACIÓCLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓCLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓCLÀUSULA 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. 
 


