
Àrea: Informació  
Circular: TRA-17.010 
Data: Sabadell, 31 de gener de 2017 

Demana'ns el teu codi per volar en Excellence*  
amb un 30% de descompte 

Si vols gaudir del descompte que t’oferim com a empresa associada, només ens has de 

demanar el teu codi Vueling. 

 

Avantatges de la Tarifa Excellence de Vueling: 

 Seient Excellence. Seient a primera fila sense ningú assegut al teu costat. 

 Flexibilitat de canvis i cancel·lacions. Pots realitzar tots els canvis que desitgis. 

 Avançar el teu vol. Pots avançar el teu vol per un altre que surti el mateix dia. 

 Mostrador de facturació exclusiu en els aeroports de Barcelona, Madrid i Bilbao. 

 Carril ràpid en filtre de seguretat en aeroports seleccionats. Evita les cues. 

 Accés a sala VIP. Espera el teu vol a la sala més exclusiva de l’aeroport. 

 Embarcament preferent. Embarca sense fer cua. 

 Càtering a bord. Escull l’entrepà, snack o beguda que més t’agradi. 

*El 30% de descompte no s’aplica sobre el total de la reserva sinó sobre la tarifa. 

Queden exclosos de descompte les taxes i la contractació de serveis addicionals. 

Cal una anticipació de compra mínima de 21 dies. 

El descompte no serà aplicable per als bitllets compresos durant els següents períodes: 

·       Del 07/04/17 al 18/04/17 (ambdós inclosos) 

·         Del 28/04/17 al 02/05/17 (ambdós inclosos) 
·         Del 02/06/17 al 06/06/17 (ambdós inclosos) 

·         Del 22/06/17 al 12/09/17 (ambdós inclosos) 

·       Del 11/10/17 al 16/10/17 (ambdós inclosos) 

.         Del 05/12/17 al 11/12/17 (ambdós inclosos) 

Més informació: Judith Montañola, 
Tel. 93 745 78 10 - judith.montanola@centrem.cat   
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GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL i PROV. DE BARCELONA 

C/Tres Creus, 66 08202 Sabadell, Tel.93.7457812 — www.gremitra.cat — tra@centrem.cat 

http://www.centrem.cat/documents/form-vueling.asp
http://www.gremitra.cat
http://www.centrem.es/
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