
Aquopolis Cullera

1. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments
EFC EP, SAU, amb NIF A58513318, inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del
Banc d’Espanya amb el codi 8788 i en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 
9429, llibre 8617, foli 190, full 105912, inscripció 1ª.

Llisca per tobogans o relaxa’t a la piscina d’onades en familia aprofitant el 30% de 
descompte en l’entrada general del parc (+1,40m). Parc a Cullera – Valencia, 
Comunitat Valenciana.

El descompte s’aplicarà en la compra online amb el codi de descompte: 
30IMAAQCUL19 o a taquilla presentant el cupó, la targeta comercialitzada per 
CaixaBank i el DNI.

Promoció vàlida per al titular i un màxim de 3 acompanyants. 
El descompte s’aplicarà en la compra online amb el codi de descompte: 
30IMAAQCUL19 o a taquilla presentant el cupó, la targeta comercialitzada per 
CaixaBank i el DNI.
Descompte aplicable sobre l’entrada general del parc (+1,40m) del dia de la visita.
No s’acceptaran cupons, entrades, targetes o carnets trencats, enganxats o 
fotocopiats. 
No aplicable a altres tipologies d’entrades, ni sobre el preu especial a titulars del 
Abonament anual, ni a preus especials que en sí ja tenen un descompte.
Els descomptes, els regals i les avantatges no es poden bescanviar per el seu valor 
econòmic i està prohibida la seva venda. 
Qualsevol informació addicional contactar a: 961738052
Promoció vigent per a la temporada 2019, segons el calendari d’apertura del parc i 
fins a data de tancament (8 de setembre).  

CaixaBank és aliè als termes i condicions d’aquesta oferta, inclòs el seu període de 
vigència i a les relacions comercials o contractuals que se’n deriven, ja que tant sols 
es limita a facilitat l’accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o 
reclamació relacionada amb les promocions, cal contactar amb l’empresa ofertant 
de les mateixes.

NRI: 2918-2019/09681

http://www.cullera.aquopolis.es

