50%
FINS AL

DE LA TEVA COMPRA

GRATIS
ET RETORNEM L’IMPORT
EN VALS DE DESCOMPTE

DISSABTE

24
DE SETEMBRE

PROMOCIÓ EXCLUSIVA A:

CASTELLDEFELS
· Av. de la Constitució, 101
· c. Santiago Rusiñol, 2-4
· Antic Cami Ral de València
cantonada Rotonda Can Rabadà

ET RETORNEM
FINS AL 50 % DE
LA TEVA COMPRA
EN VALS DE 5
EXCLUSIU

AMB TARGETA EL MEU CLUB

Si encara no tens la teva Targeta El Meu Club Caprabo, demana-la
a la caixa abans de fer el pagament perquè te la lliurin gratuïtament
al moment, o a través del formulari online a www.miclubcaprabo.com.
Si no la trobes o l’has perdut, pots demanar-ne un duplicat trucant
ara al telèfon 902 11 60 60.

COM OBTENIR ELS VALS?
El dissabte 24 de setembre, a la botiga o botigues indicades
en el frontal i fent UNA ÚNICA compra mínima de 30 €,
amb la teva Targeta El Meu Club Caprabo (Titular o
Adicional) et retornem ﬁns al 50% de l’import de la
teva compra en vals de 5€.
Els vals es lliuraran per trams de compra de 10 €, és a dir:
Si compres de 30 € a 39,99 €, et retornarem 15 €
en vals de 5 €.
Si compres de 40 € a 49,99 €, et retornarem 20 €
en vals de 5€.
i així ﬁns a un màxim de 100 € de compra, amb el que
et retornarem un màxim de 50 €; és a dir, 10 vals de 5 €.

COM BESCANVIAR ELS VALS?
Podràs bescanviar els vals des del 25 de setembre ﬁns al
24 de novembre de 2016 fent una compra mínima de 20€
amb la mateixa targeta El Meu Club Caprabo (Titular o
Adicional) a qualsevol botiga Caprabo de Catalunya i
Navarra (excepte als establiments Ràpid de Caprabo i
a capraboacasa.com)
Només es podrà bescanviar un val per compra i dia.
Per a més informació: www.caprabo.com/promocions
Productes exclosos en la promoció: recàrrega de mòbils,
caixes d’experiència i targetes de regal.
Caprabo no es responsabilitza de la pèrdua o sostracció dels cupons promocionals.

