
Talonari de descomptes 
exclusius RACC Master



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017.

per a compres 
superiors a 30 € �

3€
de descompte



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid només en botigues fins al 
31/03/2017.

per a compres 
superiors a 30 €

5de descompte
€



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017. No vàlid a 
l’agost.

en adquirir-ne 
una d’adult 

Entrada infantil

GRATUÏTA



per entrada

10 € de descuento al comprar hasta un máximo de cuatro entradas tipo                           
“adulto 1 Día” a PortAventura Park (no válido para Caribe Aquatic Park). 
Imprescindible pagar con tu RACC MASTER y presentar este cupón. Prohibida su 
venta. Código promocional: Galaxy: 1004. No acumulable a otras ofertas ni 
promociones. Válido hasta el 08/01/2017.

10de descompte
€



a Caldea en 
comprar-ne una altra

Entrada

GRATIS

Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid tots els dies fins al 30/11/2016, 
excepte agost, Nadal i ponts. No cal reserva prèvia. Subjecte a la capacitat del centre.



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid només en botigues d’Espanya fins 
al 31/03/2017.

en realitzar una 
compra mínima 
de 75 €

10de descompte
€



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master. No acumulable a altres ofertes ni 
promocions. Exclusiu per a compres online. Vàlid fins al 31/12/2016.

en tot tipus d’àlbums 
digitals (codi 20RACC16FL)

i en tot tipus de  
fotoregals (codi 20RACC16FR)

20de descompte
%



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. Vàlid fins al 
31/03/2017. No vàlid en botigues online.

en realitzar una 
compra mínima 
de 80 € �

10de descompte
€



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. Vàlid fins al 
31/03/2017. No acumulable a altres ofertes ni promocions.

per a compres
superiors a 30 €

6€
de descompte



Imprescindible pagar amb la teva RACC Master i presentar aquest cupó. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017. 

en realitzar una 
compra mínima 
de 150 € �

10de descompte
�€



Promoció vàlida per a totes les reserves realitzades a través del web 
www.h10hotels.com, introduint el codi RACCMASTER. Reserves vàlides fins al 
31/03/2017. Imprescindible realitzar el pagament amb la RACC Master. No 
acumulable a altres ofertes.

en la teva reserva
10 de descompte

%



Imprescindible pagar amb la RACC Master i presentar aquest cupó. No acumulable 
a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017. 

per a compres
superiors a 30 €

5de descompte
€



Imprescindible pagar amb la RACC Master. Màxim 4 entrades per targeta. No 
acumulable a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017.

a l’entrada
40de descuento

%



Imprescindible presentar aquest cupó. No acumulable a altres ofertes ni promocions. 
Vàlid fins al 31/03/2017. 

en el teu rentat
de cotxe

15%
de descompte



Imprescindible pagar amb la RACC Master i presentar aquest cupó. No acumulable 
a altres ofertes ni promocions. Vàlid en botigues físiques i a la botiga online. Codi 
promocional: RACC2015PB. Vàlid fins al 31/03/2017. 

per a compres
superiors a 60 €

10 �€
de descompte



Imprescindible pagar amb la RACC Master i presentar aquest cupó. No acumulable 
a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017. 

Entra a TOUR i selecciona dues o més entrades i indica el codi de descompte 
següent : RCFC21

Aplicable a compres online
https://tickets-fcb.fcbarcelona.com 

2x1�



Imprescindible pagar amb la RACC Master i presentar aquest cupó. No acumulable 
a altres ofertes ni promocions. Vàlid fins al 31/03/2017.

2x1�
a l’entrada



Descompte en qualsevol de les obres representades en aquest teatre.
Exclusiu per a compres online a www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuari: raccli/ contrasenya: 2013. Només per a pagaments amb RACC Master.           
No acumulable a altres ofertes ni promocions.

a l’entrada
15de descompte

%



Descompte en qualsevol de les obres representades en aquest teatre.
Exclusiu per a compres online a www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuari: raccli/ contrasenya: 2013. Només per a pagaments amb RACC Master.           
No acumulable a altres ofertes ni promocions.

a l’entrada
15de descompte

%



Descompte en qualsevol de les obres representades en aquest teatre.
Exclusiu per a compres online a www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuari: raccli/ contrasenya: 2013. Només per a pagaments amb RACC Master.           
No acumulable a altres ofertes ni promocions.

a l’entrada
15de descompte

%



Descompte en qualsevol de les obres representades en aquest teatre.
Exclusiu per a compres online a www.4tickets.es/PromentradaEmpreses/public. 
Usuari: raccli/ contrasenya: 2013. Només per a pagaments amb RACC Master.           
No acumulable a altres ofertes ni promocions.

a l’entrada
15de descompte

%



Kiddy 's World, empresa especialista en experiències infantils i familiars.
Exclusiu per a compres amb RACC Master. Descompte no acumulable a altres ofertes 
ni promocions. Fes la teva comanda a www.kiddysbox.com amb el codi de descompte: 
“RACC15”. Vàlid fins al 31/03/2017.

al realitzar 
la compra

15de descompte
%



Kiddy 's World, empresa especialista en experiències infantils i familiars.
Exclusiu per a compres amb RACC Master. Descompte no acumulable a altres ofertes 
ni promocions. Fes la teva comanda a www.familysbox.com amb el codi de descompte: 
“RACC15”. Vàlid fins al 31/03/2017.

15de descompte
%

al realitzar 
la compra




