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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. Oferta exclusiva de paquet bàsic: 65 € per 7 nits d’hotel per a 2 persones.
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2558

AH VACACIONES
Oferta per a l’afiliació: últimes unitats per al setembre del 2019 a Cadis, Alacant i Múrcia.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=11

PARADORES 
Oferta especial tardor 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 
22 de setembre al 21 de desembre.
Mes informació a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=246

OFERTES DE LES AGÈNCIES DE VIATGES

MOTOR

Setembre 2019

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

LLAR

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

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

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

BENZINERES SHELL (GRUPO DISA)
Descompte de 4 ct. d’euro/litre de carburant sobre PVP i 20 % de descompte en rentatges. 
Per obtenir el descompte cal que demaneu la targeta al sindicat.
Vegeu el detall de l’oferta a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=440 

POBLE ESPANYOL 
Fira dels Clicks de Playmobil® i Lego® els dies 28 i 29 de setembre. Entrada adult: 4 € 
(compra en línia). 
Vegeu-ne les condicions a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2598

GLOBUS KON-TIKI
Vols amb globus. Descompte del 10 % en els preus.
Vegeu el detall de l’oferta a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2718

OCI

VISTAOPTICA (centres a Barcelona, Badalona, Olot, Vic, Sant Cugat del Vallès, 
Sabadell, Rubí, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Girona, Gavà, Cornellà de 
Llobregat, Castellar del Vallès i Vilanova i la Geltrú)
Condicions especials: ulleres graduades per 49 € i ulleres progressives per 149 €.
50 % de descompte en audiòfons i d’altres.
Vegeu més condicions de l’oferta a: www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2418 

DENTIX (diverses poblacions)
Acord estatal: descompte del 25 % en tots els tractaments.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2698

ERGODINÁMICA (clíniques a Barcelona, Girona, Calafell i Vic)
Descompte del 20 % en l’estudi biomecànic de la marxa i plantilles personalitzades.
Vegeu-ne més condicions a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2658

CLÍNICA PODOLÒGICA BADAPEU (Badalona)
Patologies dels peus, extremitats inferiors i columna vertebral. Descompte del 10 % de 
descompte a tots els serveis prestats excepte tarifa de jubilat.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2678

OS CLÍNICA PODOLÓGICA Y FISIOTERAPIA (Cornellà de Llobregat)
Descompte del 10 % sobre els preus dels serveis: visita de quiropòdia, visita d’exploració 
biomecànica i visita de fisioteràpia.
Vegeu-ne el detall a: https://www.ccoo.cat/aspnet/descompte.aspx?id=2679

SALUT

Saps que tens molts avantatges i descomptes per 
ser afiliat o afiliada a CCOO de Catalunya?
Vols saber-ne més? 
Clica aquí
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