
 
 

 

Val 

Hem emès aquest val perquè la participació en l’esdeveniment reservat originalment no va ser possible a causa 

de la pandèmia de la COVID-19. El val serveix al seu titular com a compensació pel valor dels pagaments que 

hagi efectuat fins avui per la compra d’una participació en un esdeveniment de IRONMAN Spain S.L. 

 

1. El participant registrat rep amb aquest correu electrònic un val, que s’acreditarà en l’import de les quotes 

pagades al compte actiu del participant, i que es podrà utilitzar en els següents esdeveniments oferts i 

celebrats per IRONMAN Spain S.L: 

 

IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca 

IRONMAN 70.3 Marbella 

IRONMAN 70.3 Barcelona 

IRONMAN Barcelona 

IRONMAN Vitoria-Gasteiz 

IRONMAN Alcúdia-Mallorca 

 

2. El val només es podrà bescanviar pels esdeveniments que figuren al núm. 1 anterior. No es pot bescanviar 

per altres esdeveniments. Si hi ha diferències de preu a l’hora de reservar un nou esdeveniment, el titular 

del val haurà de pagar el valor residual en cas que el preu del nou esdeveniment sigui superior al valor del 

crèdit del val per separat. Si el titular del val reserva un esdeveniment el preu del qual és inferior al valor 

del crèdit del val, el valor restant del crèdit del val es podrà utilitzar per a compres especials associades a 

l’esdeveniment o per a un altre esdeveniment enumerat anteriorment en aquest val. Les compres especials 

inclouen els serveis especificats en el moment del registre, que s’ofereixen en funció de l’esdeveniment (per 

exemple, gravat de medalles o el paquet FinisherPix). 

 

3. El crèdit del val només el pot bescanviar el participant amb el compte actiu que hagi rebut el crèdit. S’exclou 

qualsevol transferència o cessió del crèdit del val a una altra persona. El val es podrà bescanviar només per 

a esdeveniments per als quals s’hagin obert oficialment les inscripcions i només seguint el procés general 

de registre en línia. El val és vàlid fins al 31 de desembre de 2024. 

 

4. Al titular del val se li donarà la possibilitat d’inscriure’s a l’esdeveniment per al qual se li hagi emès el val 

durant els anys 2022 i 2023 mitjançant un “Enllaç de prioritat” fins i tot abans que s’obrin oficialment les 

inscripcions. L’Enllaç de prioritat s’enviarà al titular del val per correu electrònic poc abans de l’obertura de 

les inscripcions i és vàlid fins al final del dia anterior al dia de l’obertura oficial de les inscripcions, tret que 

es comuniqui una data diferent quan s’enviï l’Enllaç de prioritat. En cas contrari, el val no dona dret al seu 

titular d’inscriure’s sense seguir el procediment general de registre en línia ni d’inscriure’s en esdeveniments 

per als quals s’hagin esgotat les entrades. A l’hora d’inscriure’s en un dels esdeveniments que figuren al 

núm. 1 anterior, el titular del val pot triar el crèdit del val com a mitjà de pagament. El titular del val pot 

veure el crèdit restant del val al seu compte actiu. 

 

5. Un cop que passi la data límit establerta al núm. 3, el val deixarà de ser vàlid. Si el titular del val no ha 

bescanviat el val abans que acabi el termini de prescripció, el crèdit caducarà i el dret de bescanviar-lo 

s’extingirà. El participant és conscient i reconeix que, en acceptar l’emissió del val, renuncia al seu dret de 

reemborsament. 

 

6. A més, s’aplicaran les condicions generals que el titular del val va acceptar en el moment de la inscripció al 

nou esdeveniment. 

 

 

IRONMAN Spain S.L 


