
ABONA’T AL MORABANC ANDORRA

Ser soci del B.C. MoraBanc Andorra és ser soci dels nostres Partners.

Aprofita les ofertes exclusives, i suma avantatges al teu abonament de 
temporada. Presenta el teu carnet de la 2018-2019 i gaudeix d’aquestes 
promocions:

Presentant el teu carnet pots gaudir de tots aquests avantatges:

• 20% de descompte a la samarreta oficial, tant a la botiga oficial Viladomat, com a la botiga de partit.

• 4% de descompte en carburants Total a totes les seves estacions de servei.

• 20% de descompte a pràctiques a l’Autoescola Olímpica.

• Avantatges exclusives en compra i lloguer d’Immobles a Engel&Völkers.

• 15% de descompte en productes d’Òptica a Pasteur.

• 60 minuts d’aparcament gratuït els dies de partit a l’Aparcament Vinyes.

• Promocions exclusives per gaudir de la neu aquest hivern a Vallnord – Pal Arinsal.

• Viladomat ofereix un 20% de descompte en lloguer de material d’hivern i bicicletes.

• 10% de descompte al Plató Restaurant del nostre Hotel Oficial Art Hotel.

• Inlingua, exclusiu descompte en el preu del teu curs d’idiomes.

• Cava Ronaldo, aprofita la seva carta de plats amb un 10% de descompte.

• Edicom, per tot tipus d’obres (reformes, etc...) et proporciona un descompte del 5%.

• Fes-te les teves fotos d’estudi amb el millor fotògraf. Martin Imatge, t’ofereix un descompte del 10% en 

sessions d’estudi.

• Prozis, 10% de descompte en tots els seus productes web amb el cupó BCANDORRA a més de les 

campanyes exclusives.

• Amplia el teu descompte al 10% a la Targeta Via Moda, ves a atenció al client i digues que ets soci del 

BCA.

• Caldea ofereix 2x1 per a residents a INÚU vàlid només entre setmana (de novembre fins el 23 de 

desembre).

• Descomptes en productes de Parafarmàcia en l’establiment Parafarmàcia El Consell.

• Podoactiva ofereix promocions úniques per als socis.

• El Restaurant Tic-Tapa i Marisqueria Beluga ofereixen descomptes en els seus plats.

• Font d’Aigua et dona avantatges en els seus productes.

• Bingo Star’s t’ofereixen un descompte d’un 25% en tots els serveis de restauració.

• Autocars Nadal ofereix un 15% de descompte en la línia Andorra Barcelona.


