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Normes

1

Els abonaments podran canviar-se pel doble del seu valor en qualsevol dels comerços
associats. Els de 10 per 20 euros, i els de 5 per 10 euros.

2

Tan sols pot adquirir-se un abonament de 20 euros, o dos de 10 euros per persona, en
cadascuna de les campanyes.

3

Es podrà fer ús dels abonaments fins al 6 de gener, en la 1a Fase de la Campanya, i fins
al 14 de febrer en la 2a Fase.

4

Cadascun dels abonaments adquirits haurà de ser consumit en un únic comerç i en una
única compra.

5

Els abonaments s’han d’adquir a la pàgina https://campanya.caixaontinyent.es/aielo o
a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. Cal disposar d’una targeta de crèdit o dèbit.

6

Els abonaments s’han de lliurar impresos amb el nom, cognoms i DNI del client, en el
comerç en el moment del pagament de la compra.

7

La present campanya està organitzada per l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Davant
qualsevol error o dubte en la inclusió de les dades, tant dels ciutadans o ciutadanes
com dels Comerços, hauran de dirigir-se al Departament de Xarxes Digitals de
l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, en el telèfon 648 289 628 i en horari de 8:00h a
15:00h.

8

La compra d'aquest abonament i la seua posterior utilització als establiments
participants en la campanya suposa l'acceptació d'una subvenció de l'Ajuntament
d'Aielo de Malferit en favor de la persona que realitza la compra. Aquesta
subvenció es considera guany patrimonial als efectes de l'IRPF i està
subjecta a les obligacions fiscals que corresponguen.

COMERÇOS ADHERITS A LA CAMPANYA
- COMERÇOS Angel’s
Art Natura
Bodegas Alonso
Destilería Ayelo
Carnisseria El Rullete
Carnisseria Sermo
Ceci Valero Estilistes
Clínica Dental
Dental Aielo
Estudi Fotogràfic
Ferreteria Chafer
Ferreteria Enfi
Flors de casa

Forn-Pastisseria Luis
Fruites i Verdures La Xirreta
Informa’t PC
Juanma Perruquer
La Cassoleta
MAMPA
Papereria i regals L’eixample
Paqueteria Celeste
Pastisseria-Forn Pa Borderia
Perruqueria Luisa
Perruqueria Mabel
Perruqueria Mª Jose
Rosa Segura
Supermercat DIA

- BARS I RESTAURANTS Bar March
Cafeteria Major
Hotel Restaurant - La Vall
La Plaça
L’Aljub
L’Encontre
Racó del Barca
Stradivarius
Tati’s
Tavampa

