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Sorszám:

AJÁNDÉK kupon
Ft  értéku

K Marácsonyi asszázsutalvány
vásárlásához.
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A kupon igénybeveheto:

Kérem küldje el SMS-ben a „utalvány” szót, s rövid idon belül visszahívom.

A kuponok min. 50 perces masszázs utalvány igénybevételekor használhatók fel.

Egyéb kedvezménnyel nem vonhatók össze, egy utalványhoz csak egy kupon

váltható be. Készpénzre nem váltható.
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