
 

DESCOMPTES entre el 30 i el 50% en el lloguer de vehicles!! 
 

Es poden beneficiar les empreses i organitzacions associades a Foment del Treball i, també,  les empreses 

associades a qualsevol de les organitzacions territorials o sectorials vinculades a Foment, així com tots els 

teus empleats 

ANTIGUITAT 

MÀXIMA 

6 MESOS 
 

MENYS DE  

20.000 

KILÒMETRES 
 

FLOTA 100% 

CONFORT  

ÚLTIMS MODELS 

MERCEDES, 

BMW, AUDI 

       

COTXES FULL 

EQUIPED  

90% FLOTA AMB 

GPS INTEGRAT   

MÀXIMA  

SEGURETAT 

I 

TECNOLOGIA 

 

SENSE EDAT 

MINIMA PER A 

CONDUÏR A 

ESPANYA 

   

CONDICIONS ESPECIALS (inclou) 

 

 

DESCOMPTES ENTRE EL 30 I EL 50% SOBRE PREUS PÚBLICS 

(Depenent de la temporada i en base al preu de web en cada moment) 

  

 

PROTECCIÓ DE COL.LISIÓ I ROBATORI SENSE FRANQUICIA 

  

 

CONDUCTOR ADDICIONAL 

  

 

TAXA PER RECOLLIDA EN AEROPORT/ESTACIÓ DE TREN 

 

 

EXTENSIBLE ÚS A NIVELL PARTICULAR 

 

KM IL.LIMITAT  

                                    

Per beneficiar-se del DESCOMPTE cal complimentar el següent FORMULARI i us 

remetrem les condicions.                                                    
                  
AVÍS LEGAL: 

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL amb CIF G08486607 i domicili socia l en VIA 

LAIETANA, 32 1º 08003 BARCELONA, i que a continuació es relacionarà les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s'informarà també de la possible elaboració de perfils i decisions 

automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que FOMENT DEL TREBALL NACIONAL té previst realitzar: 

 Finalitat: Gestionar la inscripció per beneficiar-se de les condicions especials de l’acord de col·laboració. 

 Terminis de conservació: Mentre duri el consentiment atorgat o la relació contractual. 

 Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

 Cessions: Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Sixt Rent a Car gestionar la inscripció per beneficiar-se de les condicions especials de l’acord de col·laboració. La base legitimadora de la cessió és el consentiment del interessat. 

L’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192. 

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment 

prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic foment@foment.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 
 

 

DESCOMPTES PER A SOCIS 

EN RENT A CAR  

 

https://analytics.clickdimensions.com/cn/aepgp/acord_foment_sixt
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