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A kupon igénybeveheto:

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

A kupon minimum 50 perces masszázs igénybevételekor használható fel.
Egyéb kedvezménnyel nem vonható össze, egy utalványhoz csak egy kupon

váltható be. Készpénzre nem váltható.

Mikecz- Urbán Hanga Laura

Tel: 06-30-9043229 • E-mail: hanga@hangalaura.hu

http://www.hangalaura.hu/

Hely : 1074 Osvát u. 9. vagy 1223 Kistétény u. 32
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