7%
Tarifa
rotació

15%
Tarifa
abonament

Fins al

Pack Tempo

60%
0,25
Pack Nocturn

euros/hora

Descomptes
en aparcaments
per a col·legiats

De descompte sobre la tarifa de
rotació*.

De descompte per a noves altes a qualsevol modalitat d’abonament *.

De descompte a la tarifa de rotació*.
Vals d’hores que es presenten en packs de 10 unitats.
(Format de: 6h, 8h, 10h o 12h).

Preu especial als vals nocturs (de 20 a
2 h.). Es presenta en packs de 25 unitats. Per 6,25€ disposes de 25 hores
d’aparcament*.

*Aparcaments exclosos: Illa Diagonal, Barcelona 2, Cosmocaixa, Aeroports, Constanza,
Andrea Doria i Cim Vallès.
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Segons la LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, s’informa que les dades de caràcter personal que es facilitin, correu electrònic inclòs, s’incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. El COACB l’informa del
dret d’accés, rectificació i oposició pel que fa a aquestes dades mitjançant l’enviament
d’una carta al COACB: C/ Casp, 130, 08013 Barcelona · Àrea d’Informàtica i Comunicació.

Packs Nocturn

Segons la LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, s’informa que les dades de caràcter personal que es facilitin, correu electrònic inclòs, s’incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. El COACB l’informa del
dret d’accés, rectificació i oposició pel que fa a aquestes dades mitjançant l’enviament
d’una carta al COACB: C/ Casp, 130, 08013 Barcelona · Àrea d’Informàtica i Comunicació.

Tarifa Abonament

Segons la LOPD 15/1999 i la LSSI-CE 34/2002, s’informa que les dades de caràcter personal que es facilitin, correu electrònic inclòs, s’incorporaran a un fitxer automatitzat
propietat del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. El COACB l’informa del
dret d’accés, rectificació i oposició pel que fa a aquestes dades mitjançant l’enviament
d’una carta al COACB: C/ Casp, 130, 08013 Barcelona · Àrea d’Informàtica i Comunicació.
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