NÚMERO

L’AEROCLUB
AGOST 2016

REFRESCA’T
Tens la llicència caducada?, fa temps que no voles?. El club et proposa que et refresquis amb aquesta
fantàstica oferta. Pots repassar maniobres, aprofitar per viatjar, perfeccionar el teu vol, etc...
REFRESCA’T amb el BLOC DE 3 HORES AMB INSTRUCTOR INCLÒS. Aprofita l’estiu i vola.
BLOC 3 HORES AMB INSTRUCTOR

PREU HORA

PREU BLOC 3 HORAS

99,60 €

298,80 €

CESSNA 172N

129,60 €

388,80 €

CESSNA 172R/S

145,20 €

435,60 €

CESSNA 152 / TECNAM P92 / ROBIN 200

Condicions de la promoció:
La promoció és vàlida de l’1 d’agost al 30 de setembre. Les
hores del bloc adquirit poden ser volades fins a màxim el 30 de
setembre. El bloc és amb instructor inclòs. En cas que un bloc no
s’hagi consumit, l’import dels minuts no volats en el període de la
promoció es traspassaran al compte de varis. La promoció està
subjecte a la disponibilitat
d’aeronaus i instructors. Taxes
aeroportuàries no incloses. Promoció NO vàlida per a socis
transeünts ni alumnes en formació de qualsevol llicència o
habilitació. No acumulable a altres promocions i ofertes.

3 x 4 i VOLA
El club et proposa aquesta ESPECTACULAR PROMOCIÓ. Vols volar aquest agost, compra un BLOC DE
3 HORES I VOLA 4 HORES. Descompte d’aproximadament un 35% en l’hora de vol. Aprofita l’estiu i
vola al club.
BLOC 3 x 4

PREU BLOC
3X4

PREU HORA
BLOC 3X4

CESSNA 152 / TECNAM P92 / ROBIN 200

369,00 €

92,25 €

CESSNA 172N

478,80 €

119,70 €

CESSNA 172R/S

538,20 €

134,55 €

CESSNA 182T

705,60 €

176,40 €

ROBINSON 22

939,60 €

234,90 €

ROBINSON 44

1.582,20 €

395,55 €

TECNAM P92 - ULM - LA CERDANYA

313,20 €

78,30 €

CESSNA 172FRJ - LA CERDANYA

511,20 €

127,80 €

Condicions de la promoció:
La promoció és vàlida de l’1 al 31
d’agost. Les 3 hores del bloc adquirit
han de ser volades entre l’1 i el 31
d’agost. El club regalarà un nou bloc per
1 hora de vol que caducarà el 31 de
desembre de 2016. En cas que un bloc
de 3 hores no s’hagi consumit, l’import
dels minuts no volats en el període de la
promoció es traspassaran al compte de
varis i no s’obsequiarà amb el bloc de la
4ª hora. La promoció està subjecte a la
disponibilitat d’aeronaus.

Taxes aeroportuàries i instrucció no incloses. Promoció NO vàlida per a socis transeünts ni alumnes en formació de
qualsevol llicència o habilitació. No acumulable a altres promocions i ofertes.

L’Aeroclub – Número 05/16 – Agost 2016

