
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.

Poble Espanyol - Nits d’Estiu

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

Entrades on-line (2 € de dte.): Compra entrades per als espectacles 
següents, introdueix el codi promocional NITSDESTIU2019, valida’l, 
selecciona l’opció de la teva entrada, i gaudeix de l’espectacle!
• Nit de Blues: Tots els dijous fins el 29/8 – Compra d’entrades on-line
• Rock en Família: 10/8 – Compra d’entrades on-line
• Acoustic Pomelo: 26/7, 9/8, 23/8 – Compra d’entrades on-line
• RiuEstiu: Nits de dissabte fins el 31/8 – Compra d’entrades on-line  
• Màgia Júnior: Dissabtes fins el 31/8 (exclòs el 3/8) – Compra d’entrades on-line
 
Entrades a taquilla (20 % de dte.) per a aquests espectacles, presentant 
el cupó de descompte, la targeta comercialitzada per CaixaBank i el DNI. 
• In-Edit: 23/7 i 27/8 – Entrades a taquilla amb cupó
• Mas i Mas: 31/8/2019 – Entrades a taquilla amb cupó

2 € de descompte en els espectacles marcats amb compra d’entrades on-line. 20 % de descompte 
en els espectacles marcats amb compra d’entrades a taquilla amb cupó. Descomptes vàlids només 
per als espectacles indicats. Vàlid per a un màxim de 4 entrades per client. Els menors de 4 anys no 
paguen entrada. No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o malmesos. No acumulable a altres 
ofertes i/o promocions. Els descomptes no es poden bescanviar pel seu valor econòmic i en queda 
prohibida la venda. Un cop s’ha fet la compra no s’accepten devolucions o canvis. Promoció no 
vàlida per a grups. Per a més informació, contacta amb el 93 508 63 00. Oferta vàlida fins que 
s’acabin cada un dels espectacles de la temporada d’estiu 2019: Nit de Blues, 29/8; Rock en Família, 
10/8; Acoustic Pomelo, 23/8; RiuEstiu, 31/8; Màgia Júnior, 31/8; In-Edit, 27/8; i Mas i Mas, 31/8.

https://proticketing.com/pleisure/ca_ES/entradas/evento/15671
https://proticketing.com/pleisure/ca_ES/entradas/evento/15792
https://proticketing.com/pleisure/ca_ES/entradas/evento/15670
https://proticketing.com/pleisure/ca_ES/entradas/evento/15767
https://proticketing.com/pleisure/ca_ES/entradas/evento/15788

