
CAMPANYA D’ABONAMENTS 2022-23

ABONA’T A BASQUETGIRONA.COM

PASSOS PER VINCULAR
ELS CARNETS D’ABONAMENT A L’APP

Descarrega’t l’aplicació del club a APP Store o 
Play Store escrivint al buscador: “Bàsquet 
Girona” i accedeix-hi.

1

Clica a la icona del carnet, a la part de dalt a la 
dreta de la pantalla.

2

Clica a “REGISTRA’T”

Aquest pas és OBLIGATORI per sincronitzar el 
carnet d’abonat/da.

3

Omple el formulari amb les teves dades 
personals. 

Recorda que el compte personal de l’APP és 
independent del de la pàgina web 
d’abonaments. 

4

Activa l’opció d’acceptar la política de 
privacitat.

Seguidament, clica a “CREAR”.

5

El teu compte ja està creat.

Clica a “ACCEPTAR”.

6

Per fer efectiva la vinculació, cal introduir el 
DNI.

Seguidament, clica a “VINCULAR”.

En cas que el carnet d’abonat/da que vulguis 
vincular no tingui DNI, posa’t en contacte amb el 
club: 

- Truca al 972 417 316
- Envia un correu a abonats@basquetgirona.com 
- Visita les oficines de 9:30 h. a 13:30 h.

7

Introdueix el codi que has rebut en el correu 
electrònic que has facilitat en el moment del 
registre.

Seguidament, clica a “VINCULAR”.

Ja tens el teu carnet vinculat!

8

VOLS VINCULAR MÉS CARNETS 
D’ABONAMENT?

Una vegada tens el teu carnet i desitges 
vincular-ne algun més al teu compte, llisca 
el/els carnets cap a l’esquerra i, a la dreta de 
tot, trobaràs l’opció per vincular un altra 
carnet. Cal que introdueixis el DNI de 
l’abonat/da que vulguis vincular. 

+

COM ACCEDIR AL MEU CARNET D’ABONAT/DA A 
L’APP?

Una vegada dins l’app, pots accedir al teu 
carnet de 3 maneres:
 
- Clicant l’icona de dalt a la dreta. 
- Des de la pantalla d’inici. 
- Lliscant cap a la dreta. 

?

En cas que el carnet d’abonat/da que vulguis 
vincular no tingui DNI, posa’t en contacte amb el 
club: 

- Truca al 972 417 316
- Envia un correu a abonats@basquetgirona.com 
- Visita les oficines de 9:30 h. a 13:30 h.

Si tens algun dubte: 

- Truca al 972 417 316
- Envia un correu a abonats@basquetgirona.com 
- Visita les oficines de 9:30 h. a 13:30 h.
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