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carnet
la fundació fruits de ponent

la fundació
El Carnet de “La Fundació Fruits de Ponent” és d’ús exclusiu i intransferible per a socis i treballadors i els familiars directes que aquests
han designat. El carnet inclourà el nom i cognoms i el número de
soci, així com el número de DNI.
El Carnet comptarà amb tot un seguit d’avantatges culturals, socials,
de salut, esportius, etcètera, les quals, a mesura que canviïn o se
n’incloguin de noves, s’anirà informant degudament als titulars ja sigui
amb missatges de mòbil, correus electrònics i/o per carta. A més,
a la pàgina web www.fruitsponent.com/LaFundacio hi haurà un espai on els beneficiaris del carnet podran informar-se de les diferents
avantatges que estan vigents.
Els titulars del carnet s’han de fer càrrec i tenir cura del seu manteniment. En cas que se’ls hi hagi de tornar a produir –un cop entregatse’ls cobrarà un cost de 5 euros per l’expedició.
El carnet tindrà una vigència d’1 any des de la seva entrega.
Un mes abans del seu venciment s’informarà sobre com renovar-lo.
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les avantatges:
L’Hospital Vithas de Lleida oferirà un 10% de descompte en les revisions
mèdiques, així com avantatges especials en altres serveis de l’Hospital com
medicina de l’esport, salut estètica integral, diagnòstic per a la imatge i
d’altres.
Per a més informació: 973 790 169
Necessari cita prèvia:
Contactar amb Vithas Lleida 973 26 63 00 o infolleida@vithas.es
i identificar-se com a titular del Carnet de la Fundació Fruits de Ponent.

Per als titulars del Carnet de la Fundació Fruits de Ponent un descompte del 10% en la primera
visita i en les de seguiment, en aquest Institut de Lleida que porta la tutela del doctor Estivill.
Tractaments per als trastorns del son: apnea respiratòria, dels roncs, fatiga...
Tant per adults com per a nens.
Més informació: Carrer Magí Morera, 28
Telèfon 973 830 858
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL CÀNCER A LLEIDA
Avantatges especials de l’AECC per a socis, treballadors i familiars. Entre els serveis que
s’ofereixen: fisioteràpia, acompanyament, suport psicològic, assessorament, xerrades de
prevenció... Posar-se en contacte amb l’AECC a Lleida i identificar-se com a titular del Carnet de
la Fundació Fruits de Ponent.
Dirección: Carrer Pallars, 25, 25004 Lleida
Teléfono: 973 23 81 48

DE FOTO, ESTUDI FOTOGRÀFIC
Per als titulars del Carnet de la Fundació aquest estudi fotogràfic ofereix
un 20% de descompte per a qualsevol treball de fotografia i no serà
acumulable amb d’altres ofertes.
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descompte

Cal identificar-se com a titular del carnet i contactar al:
Carrer de l’Abat Escarré, 1, 25001 Lleida
Teléfono: 973 21 26 09
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Per als titulars del carnet, avantatges de descompte per a viatges programats igualant
promocions amb les de CLUB Carrefour i fins a un 12% segons les condicions i en el cas que
no hi hagi cap promoció vigent, els titulars del carnet tindran assegurat una rebaixa de
com a mínim el 3%. I, per als viatges fets a mida, un descompte del 5% sobre el
preu base (excepte taxes o impostos).Cal identificar-se com a titulars del Carnet.
%
Més informació a: C. Vallcalent, 1 Lleida Telèfon: 973 246 049
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Per als titulars del Carnet de la Fundació, el Balneari de Caldes de Boí ofereix les
següents avantatges:
La proposta inclou tant l’Hotel Manantial**** com l’Hotel Caldas*** (obert a
partir del 23 de juny fins al 03 de setembre)
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Mesos de Juliol i Agost, Ponts o Festius
Per a estades de mes de 3 nits, 1 circuit termal inclòs per persona
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Resta temporada (enguany tanquem el 5 de novembre)
Estades de diumenge a divendres: 15% de descompte en la millor tarifa disponible
(allotjament i serveis termals)
Estades de divendres a diumenge: 10% de descompte sobre la millor tarifa
disponible (allotjament i serveis termals)
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*Estades mínimes de 2 nits.
*Oferta no acumulable amb altres ofertes

La Cooperativa Abacus oferirà, pes als titulars del Carnet de la Fundació Fruits de Ponent, les mateixes
ofertes i preus ens els productes de les botigues Abacus SCCL, disponibles en cada moment,
amb les mateixes condicions que gaudeix la base societària d’aquesta cooperativa. En el moment de la
compra, les persones amb el Carnet de la Fundació hauran d’identificar-se com a tals mostrant aquest carnet.

Per als titulars del Carnet, el Grup Segre ofereix una oferta de subscripció
especial per a tot l’any, rebaixant de 417 euros a 299 euros tots els seus
serveis anuals:
Diari cada matí a casa
Preu especial per a promocions
Consulta del Diari i tots els serveis
Entrar al Club del Subscriptor (amb
digitals ‘premium’
més avantatges...)

Per als usuaris del Carnet, descompte en aquesta tradicional joyeria de Lleida
d’un 10% en tots els productes i de regal per a les compres un clauer
exclusiu del Romeu.
Més informació: Carrer Cavallers, 2, 25002 Lleida
Teléfono: 973 24 96 49
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Per a més
€
informació
contactar amb:
Subscriptors: 973 24 80
00 (Identificar-se com a usuari del Carnet
de la Fundació de Fruits de Ponent)
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ALMACENES PIFARRÉ LLEIDA
Descomptes especials per als titulars de la Fundació Fruits de
Ponent en aquests magatzems de roba. Tot tipus de roba, tant
de treball com de carrer, principalment per a home.

Més informació.
ALMACENES PIFARRE SA. Calle Penedès, 19,
25005 Lleida, 973 23 68 08

L’ABROGOTIGA DE FRUITS DE PONENT
Cada mes, l’Agrobotiga oferirà descomptes especials als
titulars del Carnet de la Fundació.. Mostrant el carnet.
Informeu-vos-en quan aneu a comprar en aquesta
Agrobotiga.
Ctra. Vallmanya, KM 1 - Telf. xxx
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Fotografia i video aeri amb drone

blanc
Creatiu

taller
restauració_601 38 77 28
ganxet_687 86 06 97
aquarel·la_622 53 80 79
Vallcalent, 36 · Lleida

Informeu-vos-en:
687 860 697

Descompte especial als titulars del Carnet de la Fundació.
Tasques d’enregistrament consistents en enlairament de drone en
una mateixa sessió amb consum de 2 a 3 bateries (15 minuts de vol
aprox. per bateria. El tems de vol es pot veure afectat per lescondicions
meteorològiques). Entrega dels enregistraments sense postproducció.
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VINE I CONEIX EL MON DEL GANXET D’UNA MANERA DIFERENT.
Apren a fer ninos de ganxet.
El ganxet es molt relaxant. Treballem-lo en tres dimensions!!

Disseny gràfic. Descompte especial als titulars del Carnet de la Fundació
en el.laboració de targetes, díptics, triptics, cartells...
OFERTA ESPECIAL IMPRESSIÓ 100 TARGETES COLOR 1 CARA:
10€ (+ IVA). muntatge aportat pel client.

carnet
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Curs d’amigurumi
Descompte especial als titulars del Carnet de la Fundació en el.laboració de una classe
d’una hora i mitja gratuita.

Presentant el carnet de la Fundació, un 50% de
descompte en l’entrada de l’spa del Gimnàs EKKE.

Informeu-vos-en
trucant al:
600 467 790
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droneworks.cat

Informeu-vos-en
trucant al:
600 467 790
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El.laboració de pàgines web amb gestor de continguts autogestionada.
Domini propi. Sense límit de comptes de correu.

la fundació
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Ctra. de Valmanya, Km 1
25180 ALCARRÀS (Llleida)
NIF: F25004045
fundacio@fruitsponent.com
+34 973 790 169
+34 973 791 747

