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Nous descomptes per a afiliats i afiliades de CCOO

EUROPA DESTINOS 
Agència de viatges en línia especialitzada en el sector hoteler de tot Espanya, Portugal i 
Andorra, de qualsevol categoria, amb més de 28.000 allotjaments.
OFERTA EXCLUSIVA: paquet bàsic de 7 nits d’hotel per a 2 persones per 65 €.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558

B THE TRAVEL BRAND
Descomptes de fins a un 8 % amb 45 dies d’antelació a les reserves i de fins a un 6 % 
sense anticipació. Ofertes per a creuers, circuits, el Carib, Disneyland París…
Consulteu-ne les condicions específiques a: 
www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=767

ODA VIAJES CONSULTING
Venda en línia a través del web (telèfon 877010384 d’atenció personalitzada) i presencial 
a l’oficina de Reus.
8 % de descompte en preus d’estades.
10 % de descompte en el paquet de vacances, circuits, creuers, Carib, Illes, etc.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2538

PIRINEOS CIEN LAGOS - GENTE VIAJERA
Ofereix viatges durant tot l’any. Vacances diferents als Pirineus - Esterri d’Àneu (centre de 
natura i activitats de muntanya). Campaments per a nois i noies.
Vegeu-ne el detall a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2478

AH VACACIONES
Ofertes a apartaments i hotels.
Vegeu-ne el detall a: www.vacacionesah.com/ofertas-colectivos/

PARADORES 
Oferta especial d’estiu 2019 amb el 20 % de descompte sobre la tarifa d’allotjament i 
esmorzar o mitja pensió en una selecció d’establiments. Promoció vàlida per a estades del 
21 de juny al 21 de setembre.
Mes informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=1408

OFERTES DE LES AGÈNCIES DE VIATGES

RODI MOTOR SERVICES (diverses poblacions)
Revisions sense IVA (una revisió anual per matrícula), descompte del 10 % en mà d’obra, 
del 10 % en recanvis, reparació gratuïta de punxades… 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2398

PREPAREU EL COTXE PER A L’ESTIU

VEHICLES SEAT. Preus exclusius per a l’afiliació de CCOO
Inclou: manteniment, pneumàtics, assegurances de vehicles, línia d’atenció al conductor, 
assistència a la carretera, gestió de multes… 
Preu per a 48 mesos, 60.000 km i amb oferta vàlida fins al 3/9/2019: SEAT IBIZA des de 
241,86 €/mes.
Més ofertes a: www.ccoo.cat/aspnet/descomptes.aspx?subcategoria=305

FEU UN RÈNTING 

APARCAMENTS SABA i BAMSA
Rotació (estades puntuals) només si disposes de la targeta Via T: 7 % de descompte.
Abonaments mensuals: fins a un 15 % de descompte.
Vals horaris des de 30 minuts fins a 12 hores: 5 % de descompte. 
Més informació a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2520

www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2521

DESCOMPTES PER APARCAR EL COTXE 

PREPARA LES VACANCES!!!
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CLÍNICA DEL PEU - La Barceloneta
10 % de descompte en tots els seus serveis.
Vegeu les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2618

CUIDEU-VOS ELS PEUS

POBLE ESPANYOL
2 € de rebaixa a les activitats Nits de Blues, RiuEstiu, Màgia Júnior i Rock en família, i 
20 % descompte a les taquilles per a les activitats In-Edit i Mas i Mas.
Vegeu les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

GAUDIU DE LES NITS D’ESTIU

SECURITAS DIRECT
80 % de descompte en el sistema de seguretat. Estudi gratuït.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

PROTEGIU CASA VOSTRA

https://www.atlantis-seguros.es/tarif/cupones/seguro-gratuito-CCOO.aspx?utm_source=Campa%C3%B1a%20accidentes%20X2&utm_medium=Banner%20catalunya&utm_campaign=Accidentes%20X2
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2618
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598
http://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2278

