
Com comprar-lo?
A través de la web www.cangirmas.com, a la pestanya del menú “Xecs Regal”. Seguir 
el procés de compra que s’indica i podreu realitzar el pagament amb targeta o bé mit-
jançant Paypal. Després, rebreu un correu amb les dades de la reserva i la confirmació 
de la compra. Un cop realitzat el pagament, rebreu un arxiu pdf amb el xec regal per-
sonalitzat que podeu imprimir o enviar.
 
Condicions generals
• Les estades són de 2 nits consecutives a la Casa rural Can Girmas de Navata.  

• Capacitat: dues habitacions dobles amb possibilitat de llit plegable o bressol.

• Els xecs no són vàlids pels mesos de juliol i agost, vacances de Nadal ni Setmana 
Santa, a menys que es pagui un suplement de Temporada Alta.

• El xec regal té la validesa d’un any des de la seva data d’emissió, i amb la prèvia  
confirmació per part de Can Girmas de disponibilitat per a les dades sol·licitades.

• Qualsevol servei complementari ofert per l’allotjament i no inclòs en el xec-regal 
serà contractat i pagat directament amb l’establiment (esmorzars, packs experièn-
cies...)

• Un cop realitzada la compra del xec regal, en cap cas, Can Girmas retornarà l’import 
corresponent a la compra.

Reserves
Per fer la reserva és imprescindible contactar amb nosaltres mitjançant el correu  
reserves@cangirmas.com o bé al telèfon 618 828 599 i facilitar el codi de la reserva.
 
Cancel·lacions
Un cop efectuada la reserva d’allotjament no s’admetran cancel·lacions. Només es po-
dran canviar les dates en el cas que Can Girmas s’hi avingui.

Protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer del 
qual n’és responsable Can Girmas amb la finalitat de gestionar i oferir informació sobre 
les activitats i serveis que s’ofereixen. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, opo-
sició i cancel·lació, d’acord amb la normativa vigent, dirigint-se al correu cangirmas@
gmail.com
 

XECS REGAL


