LISTADO DE ESTABLECEMENTOS QUE
OFRECEN DESCONTO AOS SOCIOS/AS DA ANPA
-Librería Grafime: 10% material escolar, 5% libros de texto. 5%-10%
libros de lectura e dicionarios.
-Electrodomésticos Júcar: 5% pequeno electrodoméstico e menaxe.
-Calzados Gayoso: 10% todo tipo de calzado infantil.
-Xoiería Díaz: 10% xoiería.
-Mercería Sarillo: 10% excepto fíos.
-Zapatería Tacón Express: 10%.
-Xoguetería Élite: 10% excepto promocións, xogos de consola e cd’s.
-Ortopedia Sarria: 10%.
-Mercería El Dedal: 10% excepto fíos.
-Regalos Santamarta: 10%.
-Calzados Greco: 10%.
-Boutique Senayo: 10%.
-Vilamey complementos: 5%.
-Botica Sara Montes: 12% en produtos pequenos animais.
-Ortopedia do Camiño: 12%
-Optica Beti Prado: 10 % só en gafas.
-Brico Sarria: 10% en todos os artigos da marca TKROM, excepto ofertas.
-Ferretería Maluco: 5% en electrodomésticos, excepto ofertas.
-Moreno Comunidades: Generali seguros 15 % (para todo tipo de
seguros), e se ademais levan a administración da comunidade do edificio,
un 5 % máis.

-Aluma:
De luns a xoves, en horario ininterrompido, corte de pelo para nenos/as ata
15 anos= 5 €
De luns a xoves, en horario ininterrompido, peitear nenas ata 15 anos= 5 €
A partir dos 15 anos= 20% de desconto sobre tarifa.
Para familiares e directiva= 10 € todos os días da semana en todos os
servicios, tanto de perruquería como de estética.
-Bazar Central Sarria: 10%.
-Pikaros Story: 10%, agás rebaixas.
-Estanco Gallego: Libros de lectura e material escolar 10%.
-DW (Diana Mourín): 10%.
-1, 2, 3 Escondite Inglés Xoguetería: 5%, (agás do 1 de decembro ao 15
de xaneiro e en ningún caso xoguetes do catálogo)
-Piltras: 5% a maiores da promoción. Resto 10%.
-Bicarelo: 5%.
-Pitufiños: 10%, agás rebaixas.
-Guille Dacal Fotógrafo: 10% sobre prezo de tarifa en reportaxes de
comuñón.
-Foto Dino: 10% sobre prezo de tarifa en reportaxes de comuñón e
bautizos.
-Micsport Sarria: 10%
As persoas que coñezan mais establecementos que se poidan engadir á lista
só teñen que poñerse en contacto con calquera membro da Xunta indicando o nome do
establecemento e as condicións do desconto.
Os datos facilitados aos establecementos son simplemente informativos para a
aplicación do desconto, e non poderán ser utilizados con ningún outro fin nin cedidos a
terceiros. En calquera momento, poderá acceder a eles para a súa consulta, rectificación
ou cancelación.
Un saúdo
A Xunta Directiva de ANPA Colexio da Asunción, Sarria.

