Catàleg Punts
Llar i Jardí · Supermercat · Túnel de Rentat · Cafeteria

COM ACUMULES PUNTS?
Sol·licita la teva Targeta Client NUROIL i cada vegada que repostis
en qualsevol de les nostres gasolineres de Cerdanyola (Ca
Pallarès s/n i Santa Anna 133) presenta la Targeta de Punts, i per
cada litre de combustible aconseguiràs 1 punt.
Els punts acumulats durant un dia els tindràs disponibles per
canviar a partir del següent dia laborable. Recorda que és
imprescindible presentar la Targeta Client quan vagis a repostar.
Si repostes directament en els sortidors, recorda introduir la teva
Targeta Client NUROIL per identificar-te i després segueix els
passos de la pantalla. Els punts es sumaran automàticament al teu
compte.
COM CANVIAR PUNTS?
Quan vulguis canviar els punts acumulats pots dirigir-te a
qualsevol de les estacions que Sabater Nuri Carburants té en
Cerdanyola i una vegada triat el producte presenta la targeta. Hi ha
regals en els quals pots optar abonar una part del regal i la resta
en punts, en aquests casos has d'abonar-ho al moment del
bescanvi de punts.
En el cas de regals o serveis de proveïdors externs, indicats al
catàleg, et lliurarem després de canviar els punts un val i
t'indicarem on has de lliurar-ho.
Veure totes les condicions de la promoció al final del catàleg.

250 PUNTS

400 PUNTS

50% descompte en
tots els rentat

Rentat gratuit Nº 2

600 PUNTS

Rentat gratuit Nº 4

800 PUNTS

10 fitxes per rentar en box

Promoció Integral Premium

• Rentat a mà amb vapor de la carrosseria, marcs, vidres i llandes
• Neteja de marcs de portes i maleter
• Neteja de pneumàtics i passos de roda • Neteja de llandes amb
producte no àcid
• Assecat amb aire i tovalloles de
microfibra
• Aplicació de Quick Detail en tota la
carrosseria
• Condicionat de pneumàtics
• Aspirat de seients, catifes, moqueta i
maleter
• Neteja i condicionat de plàstics interiors amb producte 2 en 1
• Neteja interior de vidres
• Eliminació de males olors i desinfecció de conductes d'aire mitjançant
ozó

Tarifes *;
· Turismes: 5800 punts o 1900 punts + 25€
· Grans / berlines / 4x4: 6000 punts o 2000 punts + 25€
· Furgonetes desde: 8500 punts o 2200 punts + 25€
- Promoció subjecta a prèvia reserva de cita a través del web
www.souldetailers.es/cita-previa/ o al telèfon 693.286.400.
- Descompte del 10% en presentar la targeta client de NUROIL per a qualsevol
servei o complement, descompte no vàlid per a les promocions existents.

-

*Els preus podrien patir variacions segons estat del vehicle, per a aquells casos de brutícia
extrema o fora del que és habitual, pèls d'animals, sorra o fang, entre d'altres.

200 PUNTS

Cafè amb llet o tallat

250 PUNTS

Esmorzar cafè amb llet +pasta

450 PUNTS

300 PUNTS

100 PUNTS + 2 €

100 PUNTS + 2 €

Entrepà Calent

Esmorzar del dia

2000 PUNTS

1200 PUNTS

1500 PUNTS + 2 €

650 PUNTS + 2 €

600 PUNTS + 5 €

Tarta 750 gr Korfest

300 PUNTS + 5 €

Trenza Korfest

40 PUNTS

80 PUNTS

Pà Baguette

Pà Rustic

250 PUNTS

700 PUNTS
850 PUNTS + 2 €
375 PUNTS + 5 €

Oferta esmorzar calent

975 PUNTS

Coca cola/Fanta 2L pack 6 un.

100 PUNTS

630 PUNTS + 2 €
125 PUNTS + 5 €

Coca Cola/Fanta pack 12 un.

Ampolla Font Vella 50 cl

1800 PUNTS

600 PUNTS

1100 PUNTS + 2 €

300 PUNTS + 2 €

700 PUNTS + 5 €

150 PUNTS + 5 €

Vodka Absolut

Cervessa llauna 33cl pack 12u

1850 PUNTS

350 PUNTS

1400 PUNTS + 2 €
900 PUNTS + 5 €

Ampolla Whisky J&B

Lambrusco caixa 6 un.

2500 PUNTS

5000 PUNTS

1900 PUNTS + 2 €

4000 PUNTS + 2 €

1300 PUNTS + 5 €

2500 PUNTS + 5 €

Cava Bach caixa 6 un.

Cava Anna Codorniu

800 PUNTS

800 PUNTS

500 PUNTS + 2 €

500 PUNTS + 2 €

150 PUNTS + 5 €

150 PUNTS + 5 €

Ampolla Vi Martivilli

Vi Cap de Trons

800 PUNTS

900 PUNTS

500 PUNTS + 2 €

550 PUNTS + 2 €

150 PUNTS + 5 €

200 PUNTS + 5 €

Vi Pere Punyetes

Vi Ramón Bilbao

590 PUNTS

1000 PUNTS

250 PUNTS + 2 €

650 PUNTS + 2 €
150 PUNTS + 5 €

Magic Carbó 3 kg

Bossa de llenya

1500 PUNTS

300 PUNTS

1000 PUNTS + 2 €

100 PUNTS + 2 €

600 PUNTS + 5 €

Sac Carbó 15 kg

Magic Pastillas

350 PUNTS

800 PUNTS

125 PUNTS + 2 €

650 PUNTS + 2 €
300 PUNTS + 5 €

Magic Liquid

Pack Espinaler

300 PUNTS

300 PUNTS

150 PUNTS + 2 €

150 PUNTS + 2 €

Pasta Fresca Buittoni

800 PUNTS
400 PUNTS + 2 €

Taza Emoticonos

Pizza congelada Buittoni

500 PUNTS
250 PUNTS + 2 €

Gama Disashop

950 PUNTS

250 PUNTS

550 PUNTS + 2 €

Ampolla Colonia

Diaris

2000 PUNTS

1500 PUNTS

1500 PUNTS + 2 €

1000 PUNTS + 2 €

1000 PUNTS + 5 €

700 PUNTS + 5 €

Butà Cepsa

Propano

800 PUNTS

2500 PUNTS

400 PUNTS + 2 €
100 PUNTS + 5 €

Bastó Selfie

7000 PUNTS

Xec Regal compra 50€

Xec Regal compra 20€

2500 PUNTS

Xec Regal benzina 20€

7000 PUNTS

500 PUNTS
200 PUNTS + 2 €

Xec Regal benzina 50€

100 PUNTS

Ambientador Nuroil

Xec Regal
menjar preparat 5€

80 PUNTS

Xiclet / Caramels paquet

900 PUNTS

8000 PUNTS

450 PUNTS + 2 €

2500 PUNTS + 25 €

250 PUNTS + 5 €

Memòria USB 8gb

Joc eines Ratio 1/4”-1/2”

7000 PUNTS

2500 PUNTS

3000 PUNTS + 25 €

1925 PUNTS + 5 €

Maletí amb rodes Ratio Rigidbox

Joc 6 tornavisos

12000 PUNTS

18000 PUNTS

4400 PUNTS + 30 €

6000 PUNTS + 45 €

Multieina Dremel Kit
3000 4 estrelles

Motosierra Lista MG404005

13000 PUNTS

19000 PUNTS

5200 PUNTS + 40 €

12500 PUNTS + 25 €

Motosierra elèctrica Alpina A200

Martell, trepant, cargolador Bosch

15500 PUNTS

3500 PUNTS

5500 PUNTS + 50 €

100 PUNTS + 25 €
2800 PUNTS + 5 €

Karcher K3

5000 PUNTS
2300 PUNTS + 25

Carretó Rolser saquet LN

11500 PUNTS
4000 PUNTS + 30 €

4500 PUNTS + 5 €
Fregidora elèctrica Magefesa Milos 3L

Hidronetejadora Lista KDL 1700

2900 PUNTS
2300 PUNTS + 5 €

8600 PUNTS
3800 PUNTS + 25 €
7600 PUNTS + 5 €

Batedora Taurus Robot 300

Microones digital Habitex
750w

2500 PUNTS

1900 PUNTS

1900 PUNTS + 5 €

1200 PUNTS + 5 €

Espremedora Habitex CC3510P

Torradora Habitex 750w

18450 PUNTS
6150 PUNTS + 45 €

5925 PUNTS
2500 PUNTS + 25 €
5075 PUNTS + 5 €

Aspirador intel·ligent Taurus
mini striker

Netejavapor Solac
Steam Jet 2.0

5650 PUNTS

11000 PUNTS

1675 PUNTS + 25 €

4200 PUNTS + 30 €

4825 PUNTS + 5 €

Planxa vapor Tefal Easy Gliss

Cafetera Dolce Gusto Krups

2500 PUNTS

7900 PUNTS

1650 PUNTS + 5 €

3675 PUNTS + 25 €
7050 PUNTS + 5 €

Estenedor Plegable resina
Habitex

Taula planxar Habitex Giove

1400 PUNTS

3500 PUNTS

850 PUNTS + 5 €

100 PUNTS + 25 €
2800 PUNTS + 5 €

Raspall dental Oral B Advance

Planxa ceràmica Remington

4000 PUNTS

7000 PUNTS

150 PUNTS + 25 €

3000 PUNTS + 25 €

3200 PUNTS + 5 €

6200 PUNTS + 5 €

Assecador Taurus Fashion
Prof

Depiladora Rowenta
Silence Soft

4000 PUNTS

4000 PUNTS

150 PUNTS + 25 €

150 PUNTS + 25 €

3200 PUNTS + 5 €

3200 PUNTS + 5 €

Afaitadora otativa Remington

Tallacabells Beard Boss
Styler Remington

TERMES I CONDICIONS LEGALS DEL CATÀLEG DE REGALS
1. El Programa de punts NUROIL és un sistema de fidelització disponible per als Titulars de la Targeta Client NUROIL
(d'ara endavant els Titulars). La participació al programa és automàtica i gratuïta per als Titulars.
2. El programa es basa en un sistema d'acumulació de punts canjeables amb total flexibilitat en qualsevol de les dues
estacions NUROIL que Sabater Nuri Carburants té a Cerdanyola del Vallès (Santa Anna 133 i Ca Pallarès s/n). La petició
de targeta i el bescanvi de comandes implica l'acceptació dels presents Termes i Condicions del present programa. El
beneficiari de la comanda serà sempre el Titular de la targeta. L'assignació de punts suposa la total acceptació
d'aquestes bases. Sabater Nuri Carburants es reserva el dret a establir les possibles resolucions en aquells supòsits
que no estiguin contemplats en les mateixes i es reserva el dret a deixar sense efecte o modificar les bases del
programa o el seu contingut.
3. Els Titulars de la Targeta Client NUROIL acumulessin punts en la proporció d'1 Punt per cada litre de combustible
repostat en les citades estacions. Per assignar punts a la targeta és imprescindible presentar la mateixa al moment del
repostaje de combustible.
4. No són susceptibles d'acumular punts les targetes clients a crèdit, ni aquelles compres que per qualsevol motiu
contravinguin la llei. Així mateix, restaran punts les devolucions o cancel·lacions de compres, o bé qualsevol càrrecs no
autoritzats i/o retrocedit.
5. Els punts per compres realitzades durant un dia laborals estaran disponibles per al seu bescanvi en 24 h, aquells
corresponents a compres realitzades en cap de setmana o festius a partir del primer dia laborals. 6. Els Titulars podran
consultar el seu balanç actualitzat de punts, sol·licitar bescanvis i redimir punts acumulats, comunicar incidències, o bé
obtenir informació general sobre el Programa o el seu saldo de punts en qualsevol de les estacions de servei citades.
7. Els punts acumulats en la Targeta Client NUROIL no són propietat del Titular, ni tenen valor monetari, ni en efectiu. El
catàleg en vigor informa dels regals disponibles i dels punts necessaris per aconseguir-los. Si s'esgotessin les
existències d'algun regal, Sabater Nuri Carburants pot substituir-ho per qualsevol un altre de valor i característiques
similars. L'edició d'un nou catàleg anul·la la validesa de l'anterior catàleg del programa. Sabater Nuri Carburants SA es
reserva el dret a inhabilitar algun dels regals proposats al catàleg a causa d'errors tipogràfics i/o d'impressió.
8. Per canviar punts per serveis i/o regals de proveïdors externs a les estacions de servei (Marangues o Soul Detailer’s),
previ descomptes i/o pagament de punts s'emetrà un certificat de recollida del producte i/o servei, l'original del qual
haurà de ser presentat en l'adreça indicada pel proveïdor. No s'acceptaran fotocòpies ni reproduccions dels mateixos.
Segons el producte/servei el període pot variar i vindrà marcat pel proveïdor. Els certificats de la comanda no tenen
valor algun excepte quan s'utilitzen sota els Termes i Condicions que els acompanyin.
Sabater Nuri Carburants no es responsabilitza dels productes i/o serveis oferts pels proveïdors externs que participen
del programa de punts. Qualsevol incidència sobre aquests ha de ser resolta directament per l'empresa que realitza el
servei i/o lliura el producte. Sabater Nuri Carburants SA es reserva el dret a inhabilitar algún dels regals proposats al
catàleg degut a errors tipogràfics i/o d’impressió.
9. El programa de punts no garanteix la disponibilitat de tots els productes i/o serveis recollits en fullets o materials
descriptius del Programa i la participació d'empreses associats al programa està subjecta a canvi a qualsevol moment.
D'igual forma, els nivells de punts requerits poden canviar a causa de les condicions de mercat, estacionalidad,
disponibilitat d'estoc, classe sol·licitada, etc. Sabater Nuri Carburants SA es reserva el dret de cancel·lació del Sistema
de Punts a qualsevol moment, comunicant en els seus punts de venda la data de cancel·lació, juntament amb el
període i condicions particulars prevists per al bescanvi de punts existents. La durada del sistema de punts es
considera indefinida en tant no comuniqui Sabater Nuri Carburants la seva finalització, pels mateixos mitjans utilitzats
per a la seva difusió i llançament. En qualsevol cas, tots aquells punts obtinguts amb anterioritat als últims 24 mesos
quedessin inhabilitats.
10. Una vegada lliurat el regal escollit pel Titular no s'admetran regals. Sabater Nuri Carburants no es responsabilitzarà
ni directa ni subsidiàriament per danys, perjudicis i/o defectes de l'article, sense perjudici de la garantia del proveïdor
d'acord amb la normativa vigent. En qualsevol cas, tots aquells punts obtinguts amb anterioritat als últims 24 mesos
quedaràn inhabilitats.
11. Qualsevol tipus de frau o abús relacionat amb l'acumulació de punts o redempció de comandes comportaria
l'anul·lació dels punts acumulats al Programa, així com la cancel·lació immediata de la/s Targeta/s Client NUROIL
involucrada/s.
12. La cancel·lació de la Targeta Client NUROIL, tant si es produeix a instàncies de Sabater Nuri Carburants SA com
dels Titulars, suposarà la baixa automàtica al programa. Tant la baixa automàtica com la baixa voluntària al Programa
provocaran la cancel·lació del compte de punts i, conseqüentment, tots els punts acumulats i pendents de canviar
quedaran automàticament i immediatament anul·lats. 13. Els Titulars podran voluntàriament donar-se de baixa al
Programa a qualsevol moment, per a això qualsevol dels Titulars haurà de comunicar la sol·licitud de baixa per escrit a
Sabater Nuri Carburants SA, c/ Santa Anna 133 08290-Cerdanyola del Vallès.
14. A l'efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, Sabater Nuri Carburants SA informa al Client que les dades personals per ell facilitats seran objecte de
tractament i incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat d'aquesta
entitat, la finalitat de la qual és la gestió del Sistema de Punts així com realitzar accions de fidelització. Sabater Nuri
Carburants SA es compromet al compliment del seu deure guardar secret de les dades de caràcter personal, i
adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en
compte a tot moment de l'estat de la tecnologia.

