LA MILLOR DEFENSA DAVANT LES
MULTES DE TRÀNSIT PER ALS SOCIS DE PIMEC
SERVEIS EXCLUSIUS PER A SOCIS DE PIMEC
ACORDS DE COL·LABORACIÓ

El temps és or, RENDIBILITZA’L

REALITZEM ELS TRÀMITS PER A TU
• Gestionem de manera eficaç i àgil les multes comunicades a través de la DEV
• Per evitar-te qualsevol problema, nosaltres descarreguem les multes notificades per la DEV.
• Ens adaptem a les seves necessitats utilitzant fórmules de connexió senzilles.
• Rendibilitzaràs estalviant temps i recursos del seu equip.
• Garantim total seguretat i confidencialitat.
SERVEIS ADAPTATS A LES NECESSITATS D’EMPRESES I AUTÒNOMS
• Alta i gestió de la Direcció Elec
Electrónica
trónica Vial (DEV). Totes les persones jurídiques estan

obligades, des de l’1 de juliol de 2016, a donar-se d’alta a la DEV. Pyramid t’ofereix una
solució informàtica exclusiva per recollir les sancions dels organismes i administracions que
emeten notificacions mitjançant la DEV.

• Elaboració i presentació d’identificacions del conductor.
• Redacció i presentació de recursos elaborats per advocats experts en la matèria, sense
cap límit quant al nombre d’expedients per vehicle, tant en via administrativa com en via
executiva.

• Assessorament especialitzat en matèria de trànsit i transport.
• Sistema d’alertes de multes per localitzar qualsevol publicació en el BOE de multes que no
coneguis.

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:
www.pimec.org/ca/contacte-acords

Avantatges per als socis i tarifes:
Només els socis de Pimec poden gaudir d’aquestes condicions.
PIMEC · WWW.PIMEC.ORG · PIMEC@PIMEC.ORG

LA MILLOR DEFENSA DAVANT LES
MULTES DE TRÀNSIT PER ALS SOCIS DE PIMEC
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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_

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·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.
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