
 

 

La FAGEM, els seus socis i les seves empreses associades poden beneficiar-se dels avantatges 
del conveni subscrit entre FOMENT DEL TREBALL i VUELING, pel qual podreu beneficiar-vos 
d'un descompte del 30% en la TarifaExcellence (en les condicions que es detallen més 
endavant). 

A continuació us expliquem com activar-ho:  

Podreu accedir automàticament al descompte pactat en la compra de 
bitllets que us ofereix l'acord de col·laboració per dues vies: 

  

• Realitzant directament les vostres compres a través de la web 
de VUELING Empreses (www.vueling.com/empresas)  

En aquest cas, la sol·licitant (associació vinculada FOMENT i/o qualsevol de les seves 
empreses associades) s'haurà de donar d'alta de forma individual. Per això, haurà de 
connectar-se a www.vueling.com/empresas), i accedir a "Regístrate ahora" i omplir el 
formulari de sol licitud d'alta. En el camp corresponent ha d'identificar el codi de 
descompte assignat per FOMENT al seu col·lectiu i que ens haurà d'haver demanat 
amb anterioritat via fagem@fagem.org. 

En un termini no superior a 48 hores la sol·licitant rebrà un mail amb les claus d'accés 
(codi d'usuari i contrasenya) que haurà d'utilitzar cada vegada que vulgui accedir a la 
compra de bitllets de VUELING.       

Si la sol·licitant ja estigués registrada a VUELING Empreses, simplement hauria de 
accedir a www.vueling.com/empresas utilitzant el seu codi d'usuari (login) i 
contrasenya (password) i en el camp corresponent de l'apartat d'actualització de dades 
identificar,  el codi de descompte assignat per FOMENT al seu col·lectiu. 

  

• A través d’una agencia de viatges.  

En aquest cas, la sol·licitant (associació vinculada a FOMENT i / o qualsevol de les seves 
empreses associades) ha de proporcionar a la seva agència de viatges el codi de 
descompte assignat per FOMENT al seu col·lectiu que us hem referit anteriorment. 

  

Podeu trobar els detalls a la pàgina d'Acords Comercials al web de 
Foment http://www.foment.com/portal-del-socio/Paginas/acuerdos-comerciales.aspx,  on 
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teniu a la vostra disposició els avantatges, els processos, les condicions i les tarifes 
deVUELING Empreses. 

  

 


