CONDICIONS GENERALS DE LES OPERACIONS DE COMPRA D’ENTRADES
PER INTERNET
1.No es retornarà l’import de les entrades comprades online.
2. Aquestes ofertes només es podran comprar per Internet. No podran ser comprades a les
taquilles d’Aquadiver. L’entrada no serà vàlida el mateix dia de la compra sinó a partir del dia
següent. La seva compra serà vàlida a partir de l’endemà si la realitza abans de les 00.00 hores
d’avui (hora local peninsular espanyola)
*En cas d’adquirir l’opció: ENTRADES VÀLIDES PER AVUI, les entrades seran vàlides per a un
dia qualsevol de temporada 2019, fins i tot el mateix dia de la compra.
3. Per la seguretat de les transaccions, totes les operacions de compra-venda amb targeta de
crèdit es realitzaran a través del sistema de “pagament segur” de la xarxa Servired. Si la seva
targeta de crèdit no li permet fer operacions “seguritzades” contacti amb la seva entitat
bancària.
4. En compliment de la Llei de Protecció de dades, les seves dades rebran un tractament privat,
Sense que es faci diferent ús de les mateixes que l’execució de la compra d’entrades. La seva
adreça de correu electrònic només s’utilitzarà per confirmar la seva compra i enviar-li el
corresponent localitzador. En aquest correu no s’inclouen dades privades de vostè, com
l’adreça, dades de la targeta de crèdit o d’altres.
5. Vostè rebrà un correu electrònic amb l’entrada adquirida i el número de localitzador. Les
entrades son al portador i tenen només un únic ús. Després d’efectuada la compra, vostè haurà
de personar-se al parc per fer servir l’entrada. Una vegada feta servir per primer cop no podrà
ser utilitzada per ningú més. Parcs Aquàtics de la Costa Brava, SL. no es fa responsable del mal
ús que hom pugui fer de l’entrada comprada online (fotocòpies, impressions vàries,...etc)
6. Les entrades adquirides online s’hauran de fer servir totes juntes.
7. Ofertes no acumulables a altres ofertes o promocions.
8. Les ofertes només son vàlides per particulars. No son vàlides per grups ni agències.
9. Les ofertes comprades a través d’Internet no inclouen el servei de transport gratuït fins al
parc.
10. Parcs Aquàtics de la Costa Brava, SL es reserva en tot moment el dret d’invalidar qualsevol
compra retornant l’import de l’operació.
11. Les entrades adquirides són vàlides per a la temporada 2019. En cas que alguna oferta
tingui limitacions específiques quant a caducitat o validesa , aquestes limitacions quedaran
recollides en l’oferta en qüestió i seran prevalents .
12. La validesa de les entrades estarà sempre supeditada a l’aforament del parc aquàtic.
13. En cas de pèrdua del localitzador deurà posar-se en contacte amb el nostre departament
comercial.
14. Serà obligatori complir amb el Reglament de règim intern del parc aquàtic.
15. No s’admetran animals de companyia.
16. Reservat el dret d’admissió.

