
With the reduced rate, enjoy cinema at a single price every day 
of the week!

To enjoy this discount, you will need to show your ID card, a
imaginBank Visa card1 and this voucher at the box office.

Offer valid until 30 September 2018. Check the reduced rate 
price at each cinema. A supplement must be paid for 3D 

showings, Atmos and VIP seats. Not valid for special events and 
showings. Maximum two reduced-rate tickets per coupon. It is 

necessary to present the coupon.

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona

tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

La Molina

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.

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

10 % de descompte per a La Molina Bike Park i el Telecabina (via 
d’accés al Bike Park). L’ascens amb el Telecabina permet contemplar 
una vista espectacular des de la Tossa d’Alp, a 2.600 metres. Al Bike 
Park hi ha 14 pistes de descens per a riders de nivell alt i mitjà. La 
Molina Bike Park és un any més una referència del descens, l’enduro, 
la BTT i la MTB.

Perquè s’apliqui el descompte, cal presentar el cupó a les taquilles. 

Promoció vàlida per a totes les tarifes.
Obertura diària fins al 15/09. També obert del 21 al 24 i 28-29/09; i 5-6/10.
L’accés al Bike Park inclou telecabina La Molina, telecadira Cap de Comella i 
assegurança. 
No acumulable a altres ofertes, promocions ni descomptes. 
Els descomptes, els regals i els avantatges no es poden bescanviar pel valor 
econòmic i està prohibida la venda. 
Cal acreditar la pertinència al col·lectiu.
Per a qualsevol informació addicional contactar al 932 041 041
Oferta vàlida fins al 6/10/2019


