
    
 

 

Campanya promoció comerç local: 

“A CULLERA, COMPRES EL DOBLE” 

 

 

CONDICIONS DE COMPRA Y US DE LES TARGETES-BONS CONSUM 

 

¿Qui pot comprar les targetes-bons consum? 

 

Les persones que vulguen participar en aquesta campanya i gaudir de la realització de compres 

en els comerços del municipi, hauran d'estar empadronats a Cullera i ser majors de 18 anys 

 

 

¿Qui pot utilitzar les targetes? 

 

La persona que adquirisca la targeta podrà fer ús d'ella en qualsevol dels establiments adherits a 

la campanya “A Cullera, compres el doble”. No es reemplaçarà en cas de robatori, pèrdua o 

deterioració. 

 

 

¿Com es poden participar en la campanya? 

 

El calendari per a sol·licitud de cita prèvia per a aquest tràmit s'obrirà durant el dia 25 

d'Octubre, per tant des d'aqueix moment es podrà sol·licitar cita per a realitzar el tràmit, 

mitjançant el següent enllaç: https://citaprevia.cullera.es/ 

 

La Targeta-Bono serà entregada a les persones que presenten declaració responsable del 

compliment dels requisits de la base IV de les *Bases, en concret, d'estar al corrent de 

pagament dels tributs municipals i dels altres que legalment li corresponguen, prèvia 

comprovació del padró municipal i pagament de l'import que correspon assumir al sol·licitant. 

 

(Punxa ací per a consultar les Bases) 

 
 

¿Com es poden comprar les targetes? 

 

L'adquisició de les Targetes-Bono Consum es realitzarà després de la sol·licitud de cita prèvia i 

s'obtindrà de manera presencial en l'oficina ATÉN, situada en la Plaça d'Espanya núm. 1, fins 

a esgotar la quantitat destinada als bons 

 

 

 

https://citaprevia.cullera.es/
https://cullera.sedipualba.es/firma/documento.aspx?csv=JQAAP2LAMCZZTZCQ4WFM&modo=abrir


    
 

En quins comerços puc utilitzar les targetes? 

 

Les targetes poden utilitzar-se en tots els establiments adherits a la campanya que es donaran a 

conèixer en diferents suports. Trobaràs una relació actualitzada de tots ells en la pàgina web de 

Cullera a través del portal https://cullera.portaldelcomerciante.com/ 

 

Es podran utilitzar en un o diversos comerços, en una o diverses compres fins a acabar el crèdit 

d'aquesta. 
 

 

Quantes targetes es poden comprar i de quin import? 

 

Els clients podran adquirir només una targeta-bo per persona pel valor de 100€, dels quals el 

consumidor aportarà cinquanta euros (50,00€) i l'Ajuntament de Cullera cinquanta euros (50,00€) més. 

  

 

Quin termini tenen els clients per a gastar les targetes? 

 

Des del moment de recepció de la targeta i fins al 30 de novembre de 2021. 

 

 

Poden retornar-se les targetes, reembossar el seu saldo o canviar-se per diners? 

 

Una vegada realitzada la compra de la targeta, no s'acceptarà la devolució d'aquesta. El saldo de la 

targeta no podrà reembossar-se ni canviar-se per diners en efectiu, ni per part de l'Ajuntament de 

Cullera ni dels establiments participants. Cada establiment participant establirà la seua política de 

canvis o devolucions.  

 

On es pot consultar el saldo de la targeta? 

 

El client que adquirisca la targeta podrà consultar el seu saldo previ registre en la web 

www.tutarjetaregalo.com. L'adquisició i l'ús de la Targeta impliquen l'acceptació d'aquestes condicions, 

les quals s'han facilitat prèviament a l'adquisició de la targeta i que estan disponibles en la web 

https://cullera.portaldelcomerciante.com/ 

 

 

https://cullera.portaldelcomerciante.com/

