
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 2022-2023.

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

FES-TE SOCI DEL
 MORABANC ANDORRA

MORABANC ANDORRA

Entrada als partits a preu exclusiu. 
Preferència en compra d’entrades en 
cas d’aforament reduït. 20% de des-
compte en el marxandatge del Club. 

Sortejos exclusius.

BÀSQUET



ESCOLES

AUTOESCOLA OLÍMPICA

Regal de 2h de pràctica 
en les categories B1/J 
presentant el carnet 

de soci del BCA.

CRUYFF INSTITUTE

Cruyff 30% en programes 
Online i 10% en programes 

semipresencials.

INLINGUA

20% de descompte en la matrícula. En 
el moment de matricular-vos, haureu de 

presentar el vostre carnet de soci 
del BC MoraBanc Andorra. 

https://inlingua.ad/descompte/



RESTAURACIÓ / HOTELERIA

GOLDEN TULIP FENIX

15% de descompte en dinars 
i sopars a “The Lobby Bar”.

B&B LA LLUNA

20% de descompte en les 
teves reserves presentant 

el carnet de soci.

ESTELA

Si ets membre de la Penya Tricolor 
gaudeix de les seves promocions.

LA CAVA

Fes el teu àpat i aprofita e
ls beneficis per als socis.



AUTOMOCIÓ / CARBURANTS 
/TRANSPORT

TOTAL ENERGIES

4% de descompte en carburants 
TOTALENERGIES, a totes les seves 

estacions de servei amb 
el carnet de soci.

FORD AUTO SELECCIÓ

Preus especials a la seva 
gamma de vehicles.

MONTMANTELL

Descompte ens els  trajectes de Lleida o 
Costa Daurada del 5% (Aquet descompte 
s’aplicarà al titular del carnet de soci del 
BCA, i caldrà presentar el carnet a l’hora 

de la compra del bitllet).

APARCAMENT VINYES
60 minuts d’aparcament
gratuït els dies de partit a

l’Aparcament Vinyes



SALUT

OMEGA ZETA

5% descompte en tots els serveis de la 
clínica. Excepte les infiltracions de Plas-

ma Ric en Plaquetes i tots els serveis 
sanitaris reemborsables per convenció 

amb la CASS.

RECONNECTION ARINSAL

5 euros de descompte en les
 sessions presencials.

PARAFARMÀCIA EL CONSELL

Descomptes en productes de
Parafarmàcia en l’establiment

Parafarmàcia El Consell.



CONSTRUCCIÓ / IMMOBILIARIA

ENGEL&VOËLKERS

10% de descompte en 
el pagament de les Arres* 

(amb un màxim del 10% del preu*).

EDICOM

Edicom, per tot tipus d’obres
(reformes, etc.) et

proporciona un descompte
del 5%.

TRES ESTUDI

Tots els socis del
BC MoraBanc Andorra

tenen un descompte del 10%



CONSTRUCCIÓ / IMMOBILIARIA

CIMS

CIMS Entre un 20% i un 30%
en la compra de maquinària

(FAGOR i molts més).

TECNIFRED SERVEIS

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



SEGURETAT

PROTECVALL

15% de descompte per als socis 
del BCA en tots els seus serveis



OCI

CALDEA

Demana la teva promoció a:
 https://www.caldea.com/ca/socis-morabanc-andorra

TECNOLOGIA

UNDERCOVERLAB

Condicions especials als socis.

GLOVO

Aprofita les promocions PrePartit.

iDEAN

Tindran un 10% de descompte en el preu 
de l’implementació.



COMERÇ

ÒPTICA PASTEUR

15% en ulleres de sol i graduades 
i un 10% en lents de contacte.

FERRETERIA PRINCIPAT

10% de descompte en les
nostres botigues

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

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.



ESTABLIMENTS GARRALLÀ

Descobreix les promocions exclusives 
a la revista de partit. 

Úniques a cada jornada.

TOLDECOR

10% de descompte

COMERÇ



COMERÇ

ECOPS

10% de descompte en els
serveis d’ECOPS.

RENTAT RÀPID

15% de descompte en els
serveis de bugaderia.


