
 
 

 



 

 
 

 

PRESENTACION 
 

 Un ano máis somos conscientes do esforzo económico que pode resultar para 

moitos de vós botar unha man dada a situación actual que estamos a afrontar, pero non 

podemos deixar que esta situación trate de deixarnos atrás, entre todos temos que tentar 

que @s nos@s volvan a reír e a chorar pero de alegría unha vez máis. 

POR QUE ABONARSE? 
 

 Axudar a que @s nos@s nen@s poidan volver a desfrutar de máis e mellores 

prestacións.  

 Asignación de un número de abonado que otorgaralle antigüidade no club e que 

conservará sempre e cando manteña a súa renovación. 

 Importantes descontos nas cotas anuais. 

  Abonado: cota fixa de 180€/ano. 

  Non abonado: cota fixa de 220€/ano. 

 Descontos nos diversos eventos levados a cabo polo club ao longo da tempada.  

 Participar nos diferentes sorteos exclusivos de merchandising oficial do club ao 

longo da tempada de forma totalmente gratuita. 

 Ofrecerase a posibilidade de xerar unha tarxeta para a gasolineira Los Angeles 

Gas - Perillo (Galp) (Avda. das Mariñas – Ctra. N-VI P.K. 589,60) coa que poderá 

desfrutar de un descontó de 10 céntimos/litro en Gasoleo Extra ou mellorado e de 6 

céntimos/litro en Gasóleos e Gasolinas.*  

 *No caso de estar interesado deberase solicitar información adicional. 

TIPOS DE ABONOS 

 

 INDIVIDUAL: De uso exclusivo, prezo único de 30€. 

 FAMILIAR: Ofrece a posibilidade de facer ata un máximo de 4 membros de unha 

misma unidade familiar, sendo o titular o primeiro de eles, prezo único de 50€. 

 PROTECTOR: De uso exclusivo, prezo único de 100€. 

 



 

 

 

PROCEDEMENTO  
 
 O inicio da campaña dará comezo o venres 20 de Agosto. 

 Para facilitar o máis posible o pago realizarase, salvo petición expresa, por 

transferencia bancaria no seguinte IBAN. 

ES06 2100 3751 8322 0029 1876  

 No concepto deberase indicar o nome e apelidos da persoa titular ademáis do 

tipo de abono. 

NOME APELIDO APELIDO – INDIVIDUAL/FAMILIAR/PROTECTOR 

 Renovacións: No caso de renovacións unha vez efectuada a transacción deberá 

ser xustificada mediante o envío do extracto bancario nunha mensaxe de WhatsApp o 

número de teléfono da persoa de contacto abaixo indicada, a cal reenviaralle 

provisionalmente o abono dixital coma xustificante nun prazo máximo de 48 horas. 

 Novas altas: No caso de novas altas unha vez realizada a xestión da misma 

forma que no caso das renovacións deberá cumprimentar unha pequena toma de datos 

vía WhatsApp para poder reenviarlle provisionalmente o abono dixital coma xustificante 

nun prazo máximo de 48 horas. 

 Importante: A xustificación do pago polo medio anteriormente mencioado e 

requisito indispensable, un pago non xustificado da forma arriba indicada non terá 

validación alguna para poder ter acceso aos diferentes descontos ofertados. 

CONTACTO 
 

 Ante calquera tipo de dúbida pode contactar con nos mediante unha mensaxe 

privada a través do Facebook, mediante WhatsApp, ou chamando ó responsable da 

campaña, Óscar Santos, no teléfono 650 859 316. 

 

 

 

MOITAS GRAZAS 
 


