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Descarregant-te aquesta app tens
més de 8.000 descomptes i 150
vals exclusius!
[inicicentrareport]El Carnet Jove passa a ser en format digital. És més sostenible i també més
pràctic, ja que per seguir gaudint de tots els seus avantatges, només hauràs de fer servir el teu
mòbil. T'expliquem els passos a seguir:
[nointext]
Si ja tens Carnet Jove: descarrega't l'app Carnet Jove CAT, registra't per tenir-lo activat i ja el
podràs fer servir el teu mòbil:
- App per a Android
- App per a iOs
Si no tens Carnet Jove o el tens caducat: fes-te'l ja i gaudeix de centenars de descomptes.
Aquests són els passos que has de seguir:
[intext1][nointext]
De manera online
Demana'l a través del formulari en línia que hi ha al web de Carnet Jove. Has de complir els
següents requisits:
Tenir entre 18 i 30 anys, ambdós inclosos. Si ets menor d'edat hauràs d'anar presencialment a
qualsevol oficina de CaixaBank, acompanyat del teu pare, mare o tutor legal.
Residir a Catalunya.
Omplir el formulari amb les teves dades.
Efectuar el pagament de 8,65? corresponent a la quota anual del Carnet (2022), per confirmar la
teva sol·licitud. Passats 7-9 dies des de la teva petició, podràs fer ús del teu Carnet Jove digital,
descarregant-te l'app.
De manera presencial
Pots anar presencialment a una oficina de ?CaixaBank?, sempre que estigui ubicada a
Catalunya. Si ets menor d'edat, hauràs d'anar acompanyat del teu pare, mare o tutor legal.
En el moment de sol·licitar el carnet, et caldrà presentar un document d'identitat i abonar la quota
anual de 8'65?.
Passats 7-9 dies des de la teva petició, podràs fer ús del teu Carnet Jove digital.

Demana aquí el teu Carnet Jove
[intext2]
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','excosdk'));

https://www.adolescents.cat/noticia/51459/descarregant-te-aquesta-app-tens-mes-8000-descomptes-150-vals-exclusius
Pagina 1 de 2

[/playbuzz]
[ficentrareport]

https://www.adolescents.cat/noticia/51459/descarregant-te-aquesta-app-tens-mes-8000-descomptes-150-vals-exclusius
Pagina 2 de 2

