Sant Boi de Llobregat, 4 de juny de 2018

VENDA ROBA ESPORTIVA, MOTXILLES INFANTIL I BATES ESCOLARS
*ROBA ESPORTIVA:
Tal i com es va iniciar el curs passat, la distribució la realitza El Corte Inglés. La selecció de
les peces de roba per la nostra escola es pot veure al web:
http://www.elcorteingles.es/uniformes/barcelona/sant-boi-de-llobregat/mare-de-deu-dels-dolors/

A la mateixa web es pot fer la reserva i recollir la comanda al Corte Inglés de Cornellà.
Segons l’acord pactat amb la Institució Salesiana, les avantatges que el Corte Inglés oferirà
a les famílies en la propera campanya “Vuelta al Cole 2018” són les següents:







Formes de pagament de la línia de crèdit: Fins a 10 mesos de finançament.
o Pagament únic
o 3 mesos sense interessos
o 3+3 (3 sense interessos)
o 3+7 (3 sense interessos). Nou respecte al 3+6 de 2017.
Emissió d’un 10% a la targeta bonificació per la compra de roba esportiva, amb la
possibilitat d’utilitzar-la en diferents departaments.
Descompte especial del 10% per a famílies nombroses, per la compra d’uniformes i
moda infantil. El client haurà de donar-se d’alta en el Servei d’Atenció al Client de el
Corte Inglés
Si és necessari per prescripció mèdica de l’alumne, possibilitat de fabricació de roba
esportiva amb cotó o folrats. (S’haurà de mostrar un document on s’acrediti la
necessitat de l’alumne. El termini d’entrega de les peces serà d’entre 40 i 60 dies).

Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest tema, us podeu posar en contacte amb el
Departament d’uniformes escolars del Corte Inglés de Cornellà.
*BATES D’INFANTIL I PRIMÀRIA I MOTXILLES D’INFANTIL:
Les bates escolars i les motxilles de l’Educació Infantil es seguiran venent a la mateixa
escola. Hi haurà un dia especial de venda el 5 de setembre de 9:00h a 13:30h i de 16:00h
a 18:00h. Un cop començat el curs les vendes seguiran sent tots els dilluns a de 15:00h a
17:00h (recordeu que el pagament s’haurà de fer també en efectiu).
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