
                                                                       

El procés de compra solidària dels productes de la Cooperativa Falset Marçà 
funciona de la manera següent: 

1r – Omplir la cistella de la compra amb els diferents productes de la botiga online. 

2n – Finalitzar la compra i omplir el formulari d’alta com a usuari (a no ser que ja 
siguis usuari registrat anteriorment). 

3r- Confirmar dades de lliurament i introduir el CODI PROMOCIONAL 
(imprescindible per obtenir el 5% de descompte durant un any i ajudar a un equip 
de la Gimcana amb el 20% del valor de la teva compra). 

4- Fer el pagament amb targeta o transferència. 

5- Confirmar que la comanda és correcta. 

 

A la pàgina següent hi trobaràs una taula amb els CODIS PROMOCIONALS, 
i després (pàg 3) una explicació més detallada del procés de compra. 

 

Moltes gràcies per col·laborar amb la Gimcana Solidària.



                                                                       

Llistat de codis promocionals 

CODI 
PROMOCIONAL 

DORSAL 
EQUIP NOM EQUIP 

134JIIL 134 Allscrusmaicouen 
135LNAA 135 Los Motiva2!! 
136FCKM 136 Labor Power 
137FHGD 137 Supporters 
138FMPP 138 sobre la marxa! 
139ENHD 139 Las Supermamis del Gisc 
140APEF 140 Can Salvi 1 
141IJLG 141 Can Salvi 2 
142BFME 142 Financial Times 
143GHNC 143 3 Kip 
144FNKF 144 Servesplai 1 
146HIMD 146 Servesplai 3 
147PKJI 147 Servesplai 2 
148HBNJ 148 Les Clorofil·les 
149GDGN 149 Esplaiem 
151FLFJ 151 Naiiinonaiiinoooooo Nainoooo!! 
153EDDL 153 Espurnix team!!! 
154HCBK 154 LES INCOMBUSTIBLES 
155HIEM 155 "4 X 4" 
156FIAH 156 Les Martines 
158BFDN 158 ACES in the Hole 
160MBFC 160 La CUCA TREMPADA (de Bellvitge) 

 



                                                                       

1r – Anar incorporant els diferents productes de la botiga online (www.etim.cat) a 
la cistella de la compra. Passejant per la botiga veureu els diferents productes. Si 
us hi situeu a sobre apareixeran dues opcions: 1) més detall, 2) afegir a la cistella 
 

 

 

Atenció: cada cop que es tria l’opció “afegir a la cistella” una unitat del producte va 
a parar a la vostra cistella de la compra. Si voleu més d’una unitat d’un producte 
feu clic sobre de “afegir a la cistella” tants cops com unitats vulgueu. 

També podeu modificar el nombre d’unitats des de la cistella de la compra. Podeu 
anar a la vostra cistella en qualsevol moment, fent clic al botó situat a la part 
superior dreta de la pantalla. 

 

  



                                                                       

2n – Un cop hagueu escollit tots els productes que voleu comprar, heu de fer clic al 
botó “finalitzar la compra”: 

 

 

Tot seguit feu clic a “Realitzar compra sense usuari” i després ompliu el formulari 
d’alta: 

 



                                                                       

Formulari d’alta: 

 

 

Un cop omplert el formulari d’alta i després de fer clic a “continuar”, s’ampliarà el 
contingut del formulari amb  l’import de la comanda, el cost del transport (en funció 
del pes de la comanda. Veure condicions) i la possibilitat de posar-hi observacions i 
un CODI PROMOCIONAL (veure pàgina següent) 

  



                                                                       

3r - És molt important posar el CODI PROMOCIONAL de l’equip al qual 
ajudeu perquè se li assigni el 20% del valor de la compra al marcador de la 
Gimcana.  

Podeu veure el llistat d’equips i codis promocionals a la primera pàgina 
d’aquest document. 

 

 

4t - Finalment caldrà fer el pagament de la comanda, amb targeta o transferència: 

 


