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PROMOCIÓ PORTA UN AMIC
Des la Fundació U. R. Laru us volem presentar una promoció per a aconseguir fer més gran la família de la
Laru i per a que et PUGUIS ESTALVIAR-TE FINS UN 50% EN LA TEVA QUOTA MENSUAL.
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Aquesta promoció consisteix en la aplicació d'un descompte directe, a les quotes mensuals, als abonats actuals
que porten a nous abonats (un màxim de 3. No cal que els 3 abonats s’inscriguin conjuntament ni en el mateix
mes).
S'entendrà com a nou abonat a l'abonat que mai hagi estat d'alta a la Fundació o que porti com a mínim més de sis
mesos de baixa i que aboni una quota activa (no es consideraran segones, terceres... persones de la quota familiar
o quotes de passiu).
El descompte s'aplica tant als abonats actual com als nous abonats seguint les següents premisses:
Al nou abonat se li aplicarà un 15% de descompte a la seva quota.
A l’abonat actual se li aplicarà el 15% de descompte de la quota del nou abonat si és d’una quantia igual o
inferior a la seva, i/o el 15 % de descompte de la seva quota (la del abonat actual) si la del nou abonat és
superior. Només es descomptarà el 50% de la seva quota si porta 3 abonats nous amb una quota igual o
superior a la seva.
Els descomptes s'aplicaran des del primer més que es cobra la quota sencera i fins el 31 de desembre de 2014 o
fins que es doni de baixa el nou o actual abonat.
Per poder aplicar el descompte l'abonat nou haurà de portar la targeta d'invitació que us adjuntem en aquest
sobre indicant el seu nom i el de l’abonat actual.
Un nou abonat haurà d'haver pagat dues quotes senceres abans de poder portar nous abonats que es beneficiïn
d’aquesta promoció.
En el supòsit que hi hagi un rebut tornat del nou o actual abonat, a la següent factura s’aplicarà l’import de la
quota mensual sense descompte més la part que s’hagi descomptat del mes retornat.
Podeu consultar la resta de condicions i/o demanar més informació a la recepció del centre.
Aprofita ara, que fins el mes de maig la matrícula és gratuïta
Aquesta promoció no serà aplicable a quotes amb promoció o acumulable a d’altres promocions o ofertes.
Fundació Privada U. R. Laru
Riera de Can Gener, s/n. ▪ Tel./Fax 937 90 52 00. ▪ Apartat C. 216 Mataró
www.urlaru.com ▪ Correu electrònic: info@urlaru.com

