AVANTATGES CAMPANYA “TORNADA AL COL·LEGI 2020”
Línia de crèdit Tornada al Col·legi:
●

Es carregaran les despeses de les compres de material escolar i infantil que el client
realitzi durant la duració de la campanya. (Consulta’n condicions)

●

La línia de Tornada al Col·legi estarà disponible únicament per a clients amb la
Targeta de compra d’El Corte Inglés i les disposicions es disposaran amb la pròpia
targeta de compra:
o

Pagament únic (31 octubre)

o

Fraccionable en 3 mesos sense interessos (31 Oct, 30 Nov, 31 Dec)

o

3+3 (3 primers mesos sense interessos) (31 Oct, 30 Nov, 31 Dec, 31 Gen, 28 Feb,
31 Mar)

o

3+7 (3 primers mesos sense interessos) (31 Oct, 30 Nov, 31 Dec, 31 Gen, 28 Feb,
31 Mar, 30 Abr, 31 Mai, 30 Jun, 31 Jul)

Emissió d’un 10% en targeta bonificació per la compra d’uniformes
●
●

●

Data prevista d’emissió: 22/06/20 al 30/09/20
Data prevista d’utilització: 03/08/20 al 07/10/20
Departaments d’utilització: moda, sabateria, motxilles, esports, papereria, joguines,
llar… (Consulta’n condicions)

Descompte especial del 10% per a famílies nombroses, en la compra d’uniformes i moda
infantil.
●

El client haurà de donar-se d’alta en el nostre Servei d’Atenció al Client

Arranjaments gratuïts en uniformes
Peces de cotó
Si és necessari per prescripció mèdica de l’alumne, hi ha la possibilitat de fabricació
d’algunes peces d’uniformes en cotó o folrades. Condicions del servei:
●
●
●

Mostrar acreditació
Per peces que estiguin en contacte directe amb la pell
El termini d‘entrega de les peces serà mínim de 60 dies

En un moment en el que la necessitat de sentir-se segur serà una prioritat per tothom, saben
que encara hi haurà incertesa i inseguretat, es fa necessari traslladar a les famílies que els
nostres centres són completament segurs i confiables.
A més, ens adaptem a les noves necessitats facilitant la compra dels uniformes a través de la
nostra plataforma online. Trobareu l’accés a la web de l’escola
www.vedrunagirona.org/serveisen l’apartat d’uniformes.

