


Condicions de la reserva

Instruccions de reserva

Condicions Promoció  “El Teu Sofà Et Porta De Vacances”

Dates d'exclusió

Es troben exclosos de la promoció els següents períodes: juliol, agost, setmana santa (de divendres Sant a dilluns de 
Pasqua), Nadal (1 de desembre al 15 de gener), festius, ponts i vigília de festivitats o esdeveniments massius. 

Totes les reserves estan subjectes a disponibilitat, en cas que no hi hagi disponibilitat en la data escollida, podrà 
escollir una altra data o un altre destí.

Mimma Gallery no gestiona directament les reserves, per qualsevol dubte podrà contactar amb 
info@bonorelax.com. Totes les gestions es tramiten a través d’una central de reserves externa i Mimma Gallery 
queda totalment eximit de qualsevol responsabilitat. 

El val dona dret a:

2 nits d’allotjament i esmorzar per a dues persones, en hotels de territori nacional amb validesa fins a l’1 de setem-
bre de 2023 i vàlid per tots els dies excepte les dates d’exclusió especificades en aquest document. Inclòs 1 circuit 
spa per dues persones. 

El val amb el codi de reserva per activar serà entregat junt amb la vostra comanda. 

1. Un cop tingui el codi, accedeixi a www.bonorelax.com/reservas i introdueixi el codi facilitat.

2. Ompli el formulari que li apareixerà en el web per gestionar la seva reserva i indiqui les ubicacions de preferència 
i dates orientatives. 

3. La central de reserves li farà propostes d’allotjament per seleccionar.

4. Un cop completat el procés, rebrà la confirmació de la seva reserva. 

Aquest correu és exclusivament per informació relacionada amb la reserva del seu val relax: info@bonorelax.com.

Per qualsevol altre dubte, posi’s en contacte amb nosaltres.

Cost pel client:

25€/persona en concepte de despeses de gestió i reserva. 

Mimma Gallery, per celebrar la seva arribada a la província de Girona, ha decidit obsequiar els seus clients amb un 
regal directe associat a la seva compra. 

El regal consisteix en dues nits d’hotel per a dues persones amb esmorzar inclòs i accés a spa o circuit d’aigües en 
establiments d’àmbit nacional ofert per l’empresa BONO INCENTIVO. 

Condicions per accedir a aquest regal: 

— Promoció vàlida per compres superiors a 1.000 euros  en concepte de sofàs, descans i decoració. Valoració de 
serveis exclosos. 

— Regal disponible per compra única i únic titular de comanda. 

— En el cas de ser comandes vinculades només s’assignarà 1 regal. 

— Compres realitzades a qualsevol dels punts de venda Mimma Gallery de la província de Girona. 

— Període de validesa: 01/06/2022 al 30/06/2022.

— L’entrega de l’estada serà en forma d’abonament amb codi de reserva que el mateix client haurà d’activar a 
través del portal www.bonorelax.com/reservas.

— L’entrega del codi de reserva  serà facilitat al client en el moment de realitzar l’entrega física de la seva comanda.  

— La data límit per poder gaudir d’aquesta estada és fins a 1/09/2023.


