
 
 

Nova campaña 
 

ADETO pon en marcha a Campaña 
pretende e dar apoio ós socios despois destes meses tan duros que estamos a vivir
compra, buscando: Incentivar a compra 
estase a fidelizar ós clientes cun 
 

OBXETIVO: 
 
 Incentivar as compras nos establecementos asociados
 
CARACTERISTICAS: 
 
1. Emitiranse 200 bonos por un importe de 25 

• O custe de adquisición de cada bono é
consumir no prazo dun mes nos establ

• Non se poderán adquirir máis de catro bonos por persoa.
2. O bono deberase empregar d

• Se o importe da compra 

• Os Bonos no se poden trocar por diñeiro en efectivo e non se devolverá o importe do mesmo 
en ningún caso. 

• Máximo 1 bono cada compra.
3. Debido a que os bonos non se poden cambiar por diñeiro 
se houbese unha devolución de 
4. Os bonos poderán ser adquiridos po
nas oficinas de Adeto (Horario: 
(Horario: 10 a 13 e 16:30 a 20h)
5. As persoas que adquiran os bonos pod
Transcorrido dito prazo perderán
 
ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS:
 
6. Como ANEXO I aparece a relación dos establecementos adheridos a esta campaña. 
7.- Obrigas do establecemento 
dos materiais informativos da Campaña, en lugar b

consistirá en:♣ Cartel identificativo de participación 
participantes. 
 
PROCEDEMENTO DE CANXE DOS BONOS POR PARTE D
 

8. Gardar o bono ou bonos 
momento para que Adeto proceda ó seu abono.

 
 
A ADQUISICIÓN POR PARTE DA PERSO
TENDO EN CONTA QUE NON SE ABONARÁ NINGÚN BONO 
PERDA, ESQUECEMENTO, DESCOÑECEMENTO, Etc. XA QUE ESO SUPÓN QUE OUTRA PERSOA NON 
PUIDO FACER USO DO MESMO 

 
 

campaña Bono Adeto “Activa/Actívate

a Campaña Bono Adeto: “Activa/actívate”. Con esta nova 
e dar apoio ós socios despois destes meses tan duros que estamos a vivir a travé

a compra no sector comercial, hostaleiro e de servizos
fidelizar ós clientes cun desconto do  20% á hora de realizalas súas compras. 

-BASES DA CAMPAÑA: 

s nos establecementos asociados 

Emitiranse 200 bonos por un importe de 25 € cada un. 

isición de cada bono é de 20 euros, e dará ó comprador un valor de 25
consumir no prazo dun mes nos establecementos adheridos á campaña. 

Non se poderán adquirir máis de catro bonos por persoa. 
dunha soa vez nos comercios participantes. 

a compra é inferior o importe do bono, non se devolverá a diferenza

se poden trocar por diñeiro en efectivo e non se devolverá o importe do mesmo 

cada compra. 
n se poden cambiar por diñeiro efectivo e que non se devolverá 

houbese unha devolución de produtos o establecemento deberá emitir un vale. 
rán ser adquiridos polos clientes dende o día 15 de xullo de 2020 ata fin de existencias 

Horario: 10  a 13h), en Consulvin (Horario: 9:30 a 13h) ou en La Reina Caracola 
) e ser pagados en efectivo. 

os bonos poderán utilizalos durante un mes dende a compra do mesmo.
azo perderán a súa validez. 

ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS: 

Como ANEXO I aparece a relación dos establecementos adheridos a esta campaña. 
 adherido:  A empresa adherida comprométese á recepción 

a Campaña, en lugar ben visible no establecemento. D

identificativo de participación na campaña.♣  Listaxe de establecementos 

OS BONOS POR PARTE DOS COMERCIOS ADHERIDOS 

bonos que vaian recibindo, presentalos para o seu troco en calquera 
para que Adeto proceda ó seu abono. 

A PERSOA DOS BONOS DEBERASE REALIZAR DUN XEITO
SE ABONARÁ NINGÚN BONO OU O IMPORTE PAGADO POR RAZ

PERDA, ESQUECEMENTO, DESCOÑECEMENTO, Etc. XA QUE ESO SUPÓN QUE OUTRA PERSOA NON 
 

“Activa/Actívate” 

nova campaña o que se 
a través de bonos de 

servizos. Ó mesmo tempo 
 

comprador un valor de 25€ para 

diferenza 

se poden trocar por diñeiro en efectivo e non se devolverá o importe do mesmo 

se devolverá o importe, 

los clientes dende o día 15 de xullo de 2020 ata fin de existencias 
ou en La Reina Caracola 

durante un mes dende a compra do mesmo. 

Como ANEXO I aparece a relación dos establecementos adheridos a esta campaña.  
epción e colocación 

Dita documentación 

Listaxe de establecementos 

OS COMERCIOS ADHERIDOS   

presentalos para o seu troco en calquera 

XEITO RESPONSABLE E 
IMPORTE PAGADO POR RAZÓNS DE 

PERDA, ESQUECEMENTO, DESCOÑECEMENTO, Etc. XA QUE ESO SUPÓN QUE OUTRA PERSOA NON 


