
FES-TE SOCI DEL MORABANC ANDORRA
Ser soci del B.C. MoraBanc Andorra és ser soci dels nostres Partners.

Aprofita les ofertes exclusives, i suma avantatges al teu carnet de soci aquesta 
temporada 2020-2021. 

Presenta’l a l’establiment i gaudeix de les següents promocions: 

BÀSQUET

BC MoraBanc
 Andorra

Entrada als partits a preu 
exclusiu.

Preferència en compra 
d’entrades en cas d’aforament 

reduït.

20% de descompte en el
marxandatge del Club.

Sortejos exclusius.

*No dona accés al Pavelló*



RESTAURACIÓ - HOSTELERIA

Art Hotel
10% de descompte al Plató 
Restaurant del nostre Hotel 

Oficial Art Hotel.

B&B La Lluna 15% de descompte en les 
teves reserves.

Cava Ronaldo
Cava Ronaldo, fes el teu àpat 
i aprofita els beneficis dels 

socis del BCA.

Marisqueria
Beluga

El Restaurant Marisqueria 
Beluga ofereix descomptes 

en els seus plats.

Estela
Ets de la Penya Tricolor? 
Aprofita les ofertes del seu 

patrocinador.



COMERÇ

CIMS
CIMS Entre un 15% i un 25% 
en instal.lació de maquinària 

de la gama FAGOR.

Ferreteria
Principat

10% de descompte en les 
nostres botigues

(no acumulable amb altres 
promos i/o descomptes).

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

Parafarmàcia El
Consell

Descomptes en productes de
Parafarmàcia en l’establiment

Parafarmàcia El Consell.

Via Moda

Amplia el teu descompte en 
un 10% amb la Targeta Via 

Moda. Vés a atenció al client i 
el carnet de soci del BCA.

Tecnifred Serveis Tecnifred t ’ofereix un 20% de 
descompte en maquinària.



AUTOMOCIÓ

Aparcament
Vinyes

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

Autoescola
Olímpica

20% de descompte en 
pràctiques a l’Autoescola 

Olímpica.

Automòbil Club
d’Andorra

15% en cursos de conducció 
al Circuit del Pas de la Casa

Carburants Total

4% de descompte en
carburants TOTAL, a totes les 
seves estacions de servei.

Ford Auto 
Selecció

Preus Especials en la seva 
gamma de vehicles.



SERVEIS

City Xerpa

Gaudeix de descomptes 
exclusius amb el Codi 

Promocional a cada partit 
fora de casa.

ECOPS 10% de descompte en els 
serveis d’ECOPS.

Martin Imatge

Fes-te les teves fotos d’estudi 
amb el millor fotògraf. 

Martin Imatge, t ’ofereix un 
descompte del 10% en 

sessions d’estudi.

Rentat Ràpid 15% de descompte en els 
serveis de bugaderia.



OCI

Caldea
Caldea ofereix 2x1, per a 
residents, a INÚU vàlid 
només entre setmana.

Museu Carmen 
Thyssen Thysen 2x1 en entrades.

Vallnord - Pal 
Arinsal

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

Arinsal. 

EDUCACIÓ

Cruyff Institute
Cruyff 30% en programes 
Online i 10% en programes 

semipresencials.

Inlingua Inlingua ofereix un 30% de 
descompte a la matrícula



CONSTRUCCIÓ - IMMOBILIÀRIA

Edicom
Edicom, per tot tipus d’obres 

(reformes, etc.) et 
proporciona un descompte 

del 5%.

Engel&Völkers
Avantatges exclusius en 

compra i lloguer d’Immobles 
a Engel&Völkers.

Tres Estudi
Tots els socis del 

BC MoraBanc Andorra 
tenen un descompte del 10%.


