RESTAURANT EL MAS (AVDA. PRAT DE LA RIBA)

GENERAL OPTICA

Es sorteja un dinar de Nadal pels usuaris del carnet que facin un menú
durant el mes de desembre coincidint amb el sorteig del El Nen del dia
5 de gener

T’obsequia amb 50€ de benvinguda amb els quals podràs
començar a gaudir del s teus avantatges exclusius i altres ofertes
que podreu aconseguir amb el Programa Privilege. El descompte
de 50€ és aplicable en una única compra de valor igual o superior a
100€ després d’haver-hi aplicat altres descomptes i/o promocions
vigents. Aplicable una sola vegada per membre del col·lectiu. Més
informació sobre el programa Privilege a qualsevol de les botigues
de General Òptica.

BAR RESTAURANT FAMILIAR (CAN COROMINAS)
10% de descompte en el menú dels dilluns i també durant el mes de
desembre el primer refresc és gratuït als esmorzars, dinars i berenars.

FARMÀCIA MARIBEL IGLESIAS (AV. PRAT DE LA RIBA)
Sorteig de lots de Nadal per les seves compres durant el mes de
desembre.

LA FARMÀCIA DE CAN COROMINAS (CAN COROMINAS)
Per aquests Nadals un 10% de descompte en productes cosmètics

MARIA SORIA ESTILISTA (CAN COROMINAS)
Durant el mes de desembre rebran un obsequi i de dilluns a dijous
color, tallar, rentar i secar 36 € tot inclòs

ESTACIÓ SERVEI SANT FOST (CTRA. DE LA ROCA)

PIM PAM PUM (CAN COROMINAS)
20% de descompte en tèxtil

TALLERES MONGAR (CTRA. BADALONA)
10% de descompte en hores de treball

TALLERS BARBANCHO (POLIGON IND. C/ ROSER)
10% en totes les reparacions

RESTAURANT MEDITERRÀNIA (C/ EMILI MONTURIOL)

Obsequi d'un Angelet de Nadal per cada 30€ carburant. Màxim 1 per
client. Fins esgotar existències

10% de descompte en qualsevol àpat

PINTURAS SANT FOST (PLAÇA ESBERT)

De juny fins a desembre 10% de descompte en edredons i mantes

Lot especial de Nadal format per una cubeta amb la reixeta, un rotllo de
cinta de 24 mm i un rodet antigota de 22 cm per 6,90 euros

ORTOPÈDIA SANT FOST (CTRA. BARCELONA)

JESSAM ASSEGURANCES (C/ ANTONI GAUDI)

BUGADERIA TINTORERIA MONTASELL (PL. ESBERT)

5% de descompte en tots el productes (excepte els de sabateria).
Oferim assessorament i us portem les compres a domicili.

Descomptes del 20% en assegurances d’automòbil i vivenda.
Descomptes del 10% en assegurances de Responsabilitat Civil.
Assegurança d’inversió a un any des de 3.000 € amb un interès de
l’1,50%

FLECA –PASTISSERIA CORBALAN (CTRA. BADALONA)

FORN DE PA I PASTISSERIA GABÀ (AV.CATALUNYA)

0.10 Cèntims d’euro de descompte amb : cafè sol, cafè amb llet o

10% de descompte en pastissos i 10% de descompte a partir de 15 €
de compra ( descomptes no acumulables) i durant el mes de desembre
i gener descompte addicional amb els Troncs de Nadal.

tallat.

CENTRE DENTAL SANT FOST (AV.PRAT DE LA RIBA)
30% en pròtesis removibles . Neteja bucal + fluorització 20€
Revisions i visites gratuïtes.

20% de descompte en el moment de la compra.

CAFETERIA XARAGALL (PL. DE LA VILA)

BAR TRES COPES (CTRA. BARCELONA)
Dimecres i Dissabtes plats combinats a 4€ (begudes i cafès inclòs)

