
 

BASES APLICACIÓ 15% DE DESCOMPTE  
I LLIURAMENT DE VALS DE COMPRA ALS  

 COMPRADORS DEL MERCAT PER BESCANVIAR  
 

Com a novetat, aquest any, dins les activitats de FEM PRIMAVERA, el Mercat de Flor i Planta Ornamental 

de Catalunya ha pensat en premiar als seus compradors amb un 15% de descompte sobre les compres 

efectuades el dia 11 de març de 2020. 

Participar-hi és ben fàcil: només cal que els clients passin per l’oficina de SERVEIS COMERCIALS i 

presentin FACTURES i/o ALBARANS OFICIALS DE COMPRA del mateix dia de parades diferents i els 

donarem vals de compra per bescanviar en les properes compres. 

 

BASES  
 
1. El Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya aplicarà un descompte del 15% sobre les 

compres presentades amb factures i/o albarans del dia 11 de març de 2020 on consti les dades 
del comprador. 
 

2. El període de participació serà el DIMECRES 11 de març de 2020  de les 9 a les 17 hores. 
 

3. Poden participar en aquesta promoció, tots els compradors registrats a la base de dades del 
Mercat. Un cop comprovada la seva validesa, es procedirà a fer el càlcul corresponent. 
 

4. No podrà participar a la promoció cap soci i/o titular de parada del Mercat de Flor i Planta 
Ornamental de Catalunya, SAT. 

 
5. El comprador haurà de presentar les factures i/o albarans el mateix dia 11 de març de 2020 a 

l’oficina dels Serveis Comercials ubicada a la zona de venda directa. 
 

6. El personal del Mercat farà una fotocòpia de les factures i albarans presentats per fer les gestions 
pertinents. 

 
7. De l’import total de les factures i/o albarans presentats s’aplicarà el 15% sobre la base imposable 

i es confeccionarà un o varis vals de compra per l’import del descompte, que el comprador podrà 
bescanviar a partir del divendres 13 de març. 

 
8. L’import màxim dels vals de compra serà de 200€, tot i que l’import del 15% de descompte sigui 

superior. 
 

9. Els vals de compra no es poden canviar pel seu import, ni per qualsevol altre promoció, ni podrà 
ser objecte d’alteració. Queda prohibida la comercialització i/o venda dels vals de compra. 
 

10. La validesa dels vals de compra serà fins el divendres 29 de maig de 2020. 
 

11. Quan circumstàncies no imputables a l’organització ni previstes en aquestes bases ho justifiquin, 
el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya es reserva el dret de suspendre, cancel·lar o 
modificar aquesta promoció.  
 

12. Podeu trobar més informació a www.mercatflor.cat, al Tel. 937 500 000 i a 
mercatflor@mercatflor.cat 

 
 

http://www.mercatflor.cat/
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