
 

ENTIDADES ADHERIDAS AO PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE BENEFICIOS DA 

TARXETA BENVIDA 

Esta ampliación de beneficios é aplicable unicamente ás Tarxetas Benvida en  

vigor. 

 

•   SUPERMERCADOS   EROSKI   CENTER,   HIPERMERCADOS   EROSKI   E  

 SUPERMERCADOS FAMILIA 
 

- Beneficios: 3% de desconto de aplicación directa nas compras 

realizadas desde o 12 de setembro de 2016 
 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI 
 
 
•   MI MUEBLE BB S.L.U (Boiro) 

 
 
- Beneficios: 5% de desconto directo nas compras realizadas ou 

un agasallo polo importe equivalente a toda a clientela titular da 

Tarxeta Benvida en vigor 

 

- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI 
 
 
•   TENDAS NEOBEL E PERFUMERÍAS AVENIDA 

 
 
- Beneficios: HERMANOS RECIO SL aplicará un 3% de desconto 

directo nas compras de artigos de parafarmacia realizadas nas  

tendas  PERFUMERIAS  AVENIDA  de  Galicia,  e  así  mesmo  

PERFUMISTAS DE GALICIA SL aplicará igual porcentaxe nas  

tendas NEOBEL de Galicia, a toda a súa clientela que sexa  

titular  da Tarxeta  Benvida  en  vigor,  sen  ningún  requisito a  

maiores. 

 

- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI 



 

                              
•   GRUPO CUEVAS 

 
- Beneficios:  3% de desconto en todas as compras realizadas nos 

puntos de venda Aquié, Plenus e Aquí (rede de supermercados  

do Grupo Cuevas) durante o primeiro ano de vida do/a neno/a  

(ata  que  o/a  neno/a  cumpra  un  ano).  Dito  desconto  será  

redimible polo cliente a través dun cupón que se lle emitirá  

trimestralmente vinculado á tarxeta de fidelización de cliente/a  

no que se acumulará o 3% do total das compras que fixera nese  

tramo temporal. 

 

Ademais, obterá de xeito completamente gratuíto, e durante o  

primeiro ano de vida do/a neno/a, ata 150 botellas de auga  

mineral en formato de litro e medio, a razón de dous packs de 6  

botellas ao mes, ata que o/a neno/a cumpra un ano, máis un  

pack de benvida personalizado co nome do/a neno/a. 
 

- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI e dispoñer de tarxeta de fidelización de 

cliente/a  da rede de supermercados do Grupo Cuevas. 
 

  

• 2016 MI CIELO, S.L. (Ferrol) 
 
 

- Beneficios: 10% de desconto directo nas compras de roupa 

realizadas e 5% de desconto nas compras de complementos 

realizadas. 
 

- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI 
 
 
•   ANDREA MILANO 1932 PONTEVEDRA (Pontevedra) 

 
 
- Beneficios:  10%  de  desconto  en  artigos  de  bebé,  excepto 

promocións 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI 



 

 

•   MABEROPEPETIT, S.L. (Cangas) 
 
 
- Beneficios: 3% de desconto nas compras realizadas 
 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

•   CARREFOUR (Hipermercados CARREFOUR e Supermercados MARKET  

 de Galicia) 
 

- Beneficios: 5% de desconto nas categorías de alimentación de 

bebé, cueiros, hixiene infantil, téxtil bebé e puericultura. Este 

desconto   farase   efectivo   previa   presentación   dun   cupón 

reutilizable  que  deberá  solicitarse  nos  centros  Carrefour  de 

Galicia adscritos á promoción e que se renovará anualmente en 

función da data de caducidade da Tarxeta Benvida. 
 

Desconto máximo de 20 € por compra e válido unha vez ao día. 
 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta  

Benvida xunto co DNI e presentar a Tarxeta do Club Carrefour  

ou Pass no momento da compra xunto co cupón reutilizable. 

 

•  CABEZAS MOBLES (Chantada) 
 
 

- Beneficios: 5 % de desconto para moble infantil e produtos           
derivados 

 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

 

•   LA CASITA DE VALERIA (A Coruña) 
 
 
- Beneficios: 3% de desconto nos produtos elaborados pola tenda 
 
 



 

- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

•  MODA INFANTIL PARRULIÑOS, SL (Cambados)  
 
 
- Beneficios: 5 % en toda a roupa e calzado de bebé excepto           

produtos 

      rebaixados 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

 

•   SNEAKERS 2 (Allariz) 
 
 
- Beneficios: 3% de desconto en zapatillas e roupa de temporada 

de           nenos e nenas. Non aplicable a outras promoción ou 
rebaixas 

 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

•    MYS ÓPTICOS SL (Santiago de Compostela) 
 
 
- Beneficios: 5% de desconto nos produtos da tenda, salvo 

promocións 
 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

 

•    A ÓPTICA DE ANA (O Grove) 
 
 
- Beneficios: 5% de desconto en gafas graduadas, gafas de sol e 

lentes de contacto, salvo promocións. 
 

 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 

 

 



 

•   TERESA CASTRO CHAPELA (Cangas) 
 
 
- Beneficios: 3% de desconto en tódalas compras de téxtil de fogar 

para bebé 
 
- Requisitos:  amosar  na  Caixa  do  establecemento  a  Tarxeta 

Benvida xunto co DNI 
 


