
      

 

Avantatges per a Socis 

 

Volar més barat és possible 
 

Si la teva empresa/organització està associada a Foment del Treball 

 

També es poden beneficiar les empreses associades a qualsevol de les organitzacions territorials o sectorials 

vinculades a Foment. 

 

Foment del Treball i Vueling han renovat el conveni de col.laboració per aquest any 2020. Tant les empreses o 

organitzacions sectorials o territorials, podran gaudir d'un descompte del 5% sobre la Tarifa Bàsica i/o Òptima (tarifa 

base, tasa de combustible i altres tases). 

 

Requisits necessaris per a la obtenció del descompte: 

 

 

Ser entitat associada a Foment del Treball o a alguna de les seves organitzacions empresarials 

 

 

Ser empleat de la entitat associada a Foment del Treball (per viatges de negocis únicament) 

  

 

Efectuar la compra del bitllet amb antelació mínima de 14 dies, nº de persones per compra: mínim 1 i màxim 2 i 

nº de vouchers per compra: 1 

 

 

Per gaudir del descompte, els vols no hauran de coincidir dins dels períodes següents: 

   

 
Del 21/02/20 al 03/03/20 (ambdós inclosos)                                   

 
Del 02/04/20 al 14/04/20 (ambdós inclosos)                                   

 
Del 28/04/20 al 05/05/20 (ambdós inclosos)                                   

 
Del 28/05/20 al 03/06/20 (ambdós inclosos)                                   

 

Del 18/06/20 al 29/06/20 (ambdós inclosos)   

Del 02/07/20 al 31/08/20 (ambdós inclosos)                                   

Del 10/09/20 al 21/09/20 (ambdós inclosos)                                   

Del 08/10/20 al 13/10/20 (ambdós inclosos)                                   

Del 29/10/20 al 03/11/20 (ambdós inclosos)                                   

Del 03/12/20 al 09/12/20 (ambdós inclosos)                                   

Del 17/12/20 al 31/12/20 (ambdós inclosos)       

                   
 

 

Els descomptes s'aplicaran fins el 31/12/2020 

Si la seva empresa/organització està interessada en rebre el codi de descompte, 

 

complimenti el següent FORMULARI                                        

                                                                   

             
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://elink.clickdimensions.com/c/4/?T=NDAyMjQxOTg%3AMDItYjE5MTEzLTRmNjMyOWYxMzgwYjQ2YzhhNDIyZjlkMzNjNjhjNTNi%3Ac2FuY2hlem1hckBmb21lbnQuY29t%3AY29udGFjdC0wZWMzN2NiODhiN2JlODExOTFjZTAwNTA1NmIyNDk0MS0zNjg2YWExYjM0MWQ0ZDk2OTc4NGQ0N2JiMTkzNTI0Nw%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly9hbmFseXRpY3MuY2xpY2tkaW1lbnNpb25zLmNvbS9jbi9hZXBncC9hY29yZF9mb21lbnRfdnVlbGluZz9fY2xkZWU9YzJGdVkyaGxlbTFoY2tCbWIyMWxiblF1WTI5dCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTBlYzM3Y2I4OGI3YmU4MTE5MWNlMDA1MDU2YjI0OTQxLTM2ODZhYTFiMzQxZDRkOTY5Nzg0ZDQ3YmIxOTM1MjQ3JmVzaWQ9ZmNkNTVlNDItMzU1Yy1lOTExLWI4ZjgtMDA1MDU2YjI0OTQx&K=q2vEstGJFwtDwo-lJmgKCg
http://elink.clickdimensions.com/uu/2/1%3ANDAyMjQxOTg%3AMDItYjE5MTEzLTRmNjMyOWYxMzgwYjQ2YzhhNDIyZjlkMzNjNjhjNTNi%3Ac2FuY2hlem1hckBmb21lbnQuY29t%3AY29udGFjdC0wZWMzN2NiODhiN2JlODExOTFjZTAwNTA1NmIyNDk0MS0zNjg2YWExYjM0MWQ0ZDk2OTc4NGQ0N2JiMTkzNTI0Nw%3An%3An%3AD4OBKk3iAu2lcpogNhU3vQ
mailto:gdpr@foment.com

