
Sócios

Se está neste site, significa que gosta de animais e que não gosta de os ver maltratados. Uma
das formas de ajudar a minimizar o sofrimento dos animais abandonados deste concelho é
tornar-se sócio da ABRA.

  

Com uma quota de apenas 2 euros por mês (valor mínimo) ficará sócio desta Associação e
poderá dar uma ajuda preciosa aos animais de Braga. Este dinheiro servirá para:

    
    -  Tratamentos de cães e gatos que tenham problemas quando chegam ao canil/gatil;  
    -  Vacinações e desparasitações;  
    -  Ajudas a FAT (Famílias de Acolhimento Temporário);  
    -  Outras situações como comida para ninhadas e para produtos para as campanhas de
adopção.   

  

Para se fazer sócio da nossa Associação, ou se quiser deixar a sua contribuição pontual, só
terá de preencher o seguinte formulário. Nós entraremos em contacto consigo. 

Informamos que os sócios podem usufruir de descontos em diversos serviços prestados pelos
parceiros com quem a associação estabeleceu acordo. Esta foi a maneira que encontrámos
para expressar o nosso agradecimento por ser membro desta associação.

15% DE DESCONTO NA CLÍNICA VETERINÁRIA DE ÍNFIAS
Em todos os atos médico-cirúrgicos e consultas, com exceção de: análises clínicas,
medicamentos (incluindo desparasitantes), alimentação e artigos Pet Shop.

10% DE DESCONTO NA VETS ON THE ROAD
Em todas as consultas (normal e de urgência). E ainda na vacinação e aplicação de microchip.
Ficam excluídos: banhos e tosquias, análises clínicas, consulta de acompanhamento e outros
serviços. O desconto não é acumulável com outras promoções, aplicando-se o desconto maior,
no caso.

15% DE DESCONTO NA MALUCÃO SPA
Nos banhos e tosquias.

NORTDOG ACADEMIA CANINA DE BRAGA
5% de desconto: Creche Canina; 
10% de desconto: Hotel Canino e Felino, Classe Puppy e Curso de Obediência e Banhos e
Tosquias;
 15% de desconto: Pet Food (rações super premium, snacks e suplementos);
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* não acumulável com outras promoções.

Desde já muito obrigado em nosso nome e em nome de todos os animais da cidade de Braga.

  

Clique aqui para se fazer Sócio

  

  www.apple-one.com.ua   www.casinostips.net   metrowestcaresforkids.org   atl-service.kiev.
ua/   mitsubishi
-nikol-motors.com.ua/
 
akkymylyatorov.net/
 
madagaskar.kiev.ua/
 
www.eva-mebel.com.ua
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