
CONDICIONS LEGALS 

L'ús d'aquest web per adquirir algun producte implica l'acceptació plena dels termes i les 

condicions del present avís legal. Si no hi esteu d'acord, no heu de proporcionar cap tipus 

d'informació personal en aquest web, ni utilitzar aquest servei. Aquest lloc web és propietat 

reservada, inclosos els textos, les imatges i els dissenys. Ha estat creat amb finalitats 

d'informació i publicitat, i pot estar subjecte a canvis de presentació, configuració i continguts, 

en qualsevol moment i sense previ avís. 

 

De manera general, queda prohibit utilitzar el web per a usos comercials aliens, així com 

transformar-lo o alterar-lo. No ens fem responsables de la informació en les pàgines web 

respectives dels enllaços a tercers. 

 

Per poder utilitzar la nostra cistella de la compra, és requisit imprescindible que el vostre 

explorador accepti cookies. Les cookies són arxius o peces d'informació, transferides cap al 

disc dur de l'ordinador del visitant, utilitzades perquè el nostre sistema el reconegui quan du a 

terme gestions a la botiga.  

 

Les cookies són anònimes. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Les bases de dades que contenen les dades de caràcter personal facilitades pel client en els 

formularis que puguin existir en aquest lloc web compleixen la normativa vigent establerta en la 

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra 

legislació que la desenvolupa. S’informa al client que les dades referides seran incloses en un 

fitxer per al tractament automatitzat, havent prestat el client el seu consentiment mitjançant 

l'acceptació d'aquestes condicions. 

 

El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a 

exercir els seus drets d'accés i rectificació. Ens comprometem al respecte i a la confidencialitat 

absoluta en la recollida i tractament d'aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar-les 

definitivament pot sol·licitar-nos-ho mitjançant qualsevol mitjà.  

 

No compartirem, vendrem, ni facilitarem a tercers aquestes dades, llevat de requeriment 

judicial, i no serem responsables en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades 

d'un accés no autoritzat als sistemes a causa d'una falta de diligència del client en la custòdia 

de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals. 

 

Les dades de targetes de crèdit són recollides directament per Paypal, que efectua el 

cobrament, i, per tant, nosaltres ni les manipulem ni les emmagatzemem. El client és 

responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir-ne de falses. 

 

CONDICIONS DE LLIURAMENT 

Totes els lliuraments estan subjectes a la disponibilitat dels productes i a la confirmació del 

pagament mitjançant Paypal.  



 

Amb la transacció econòmica confirmada, es processa i envia la comanda, la qual es demorarà 

en funció del destí final de la mercaderia. En general, s'estima una demora de 24/48h. En tots 

els casos hi pot haver factors imponderables que retardin el lliurament, com pot ser l'absència 

de persones al domicili de destinació, problemes de logística de l'empresa de distribució, etc. 

Aquestes situacions, alienes a la nostra organització, ocorren en poques ocasions, i farem tot el 

possible perquè les vostres compres us siguin lliurades en el temps i la manera adequats. Les 

despeses d'enviament inclouen manipulació, empaquetat i ports. 

 

CANVIS I DEVOLUCIONS 

S’acceptaran devolucions de productes en un termini de 15 dies després de la data de la 

comanda. En cas d’un producte defectuós, es restituirà per un d’igual però en perfecte estat. 

 

En cas de canvi d’un producte per un altre, el transport anirà a càrrec del client. 


