LASER QUEST I CONDICIONS GENERALS

RESERVA
Per accedir a les nostres instal•lacions els recomanem altament la realització d’una reserva usant un dels mètodes
següents:
· La nostra web: www.laser-quest.es
· El mail: info@laser-quest.es
· El telèfon: 937 571 186
· Les nostres instal·lacions: Carrasco i Formiguera 35, Pla d’en Boet, Mataró.
Tot i que recomanem la reserva prèvia per a poder asegurar l’entrada a les nostres instal•lacions, es possible venir
sense la realització de la mateixa.
Tot i així, en cap cas podrem garantir l’entrada inmediata.
L’equip Laser Quest us informarà de la disponibilitat i del temps d’espera estimat.
No s’accepten canvis d’horaris ni de dia una vegada realitzada la paga i senyal (màxim 7 dies abans de la festa).

PREUS
Els preus enunciats són preus per persona i hauran de ser pagats abans de l’entrada a la partida.
S’haurà de pagar la totalitat de l’entrada en un sol cop i únicament serà vàlida el mateix dia de la compra.
Un cop realitzat el pagament de l’entrada, en cap cas es realitzarà el reemborsament de la mateixa.
Les ofertes no són acumulables.

NORMES
L’equip Laser Quest Mataró és responsable de la configuración de les partides.
S’han de respectar les normes del joc i de seguretat que es comunicaran abans de cada partida i que es mostraran
a la nostra pantalla. El personal de Laser Quest Mataró podrà fer fora del joc a qui consideri oportú, en aquest cas
no es farà la devolució dels diners.
Recordem a la nostra estimada clientela que NO hi ha exclusivitat del laberint.
La direcció no es responsable dels objectes perduts en qualsevol punt de les seves instal•lacions.
No està permès el consum de begudes o menjar de l’exterior.
El dret d’admissió a les nostres instal•lacions es troba regulat segons l’art.9 del decret 20/99.

L’equip de Laser Quest Mataró

