
     

 

Avantatges per als Socis 

i els seus empleats 

Estalvia fins a 10 ct. de €/litre 

en la compra de combustible amb les targetes SOLRED!! 
  

Oferta per a les empreses associades a Foment del Treball 

També es poden beneficiar, dels descomptes en carburant i/o ViaT, tots els teus empleats 

 

Foment del Treball i SOLRED han renovat el conveni de col.laboració per aquest any 2019. Tant les 

empreses, com els seus empleats, podran gaudir d'avantatges i descomptes especials en la compra de 

combustible i contractació de ViaT: 

  

 

CONTRACTACIÓ GRATUÏTA: Contractar les targetes SOLRED no té cap 

cost de compra o manteniment 

 

 

PEATGES: La targeta SOLRED us permet el pagament de peatges tant 

en autopistes nacionals com a les principals europees. 

 

 

PAGAMENT EN ELS APARCAMENTS SABA: Podeu utilitzar la targeta 

Solred per pagar en els més de 50 aparcaments de l'empresa SABA. 

 

 

 

EXTRACTE I FACTURES: Rebreu cada mes tota la informació detallada 

dels moviments dels vostres vehicles. A més, SOLRED desglossa l'IVA a 

cada factura per simplificar-ne la declaració. 

 

 

 

SOLRED DIRECTE: Accedireu online a la informació de les vostres 

operacions. 

 

 

 

DISPOSITIU VIAT: GRATUÏT. No facis més cues als peatges!! 

  

                           

Per sol·licitar la targeta SOLRED i/o ViaT complimenta el següent CONTRACTE i envia els documents originals 

(per missatger o correu postal) a l'atenció de:  

Departament de Socis - Via Laietana 32 - 08003 Barcelona 

Guia pràctica per complimentar el contracte                                      Obtenció de l'aval bancari 

                                                                 
AVÍS LEGAL: 

Aquesta informació és privada i confidencial i està dirigida únicament al seu destinatari. Si vostè no és el destinatari original d'aquest missatge i per aquest mitjà va poder accedir a aquesta informació si us plau elimini el missatge. La distribució o còpia d'aquest missatge 

està estrictament prohibida. Aquesta comunicació és només per a propòsits d'informació i no hauria de ser considerada com una declaració oficial de FOMENT DEL TREBALL. La transmissió d'emails no garanteix que el correu electrònic sigui que aquesta informació sigui 

completa o precisa. Tota informació està subjecta a alterar-se sense previ avís. En el cas d'haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquest fet reexpedint a l'adreça electrònica del remitent. 

La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la (es) persona (es) a la (s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han 

estat incorporades en el sistema de tractament de FOMENT i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació , en els termes que 

estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal Barcelona, Via Laietana Núm. 32 CP 08003 o bé a través de correu electrònic gdpr@foment.com 
 

 

http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/fomentcondicionescat.pdf?1557482703635
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