
TERMES I CONDICIONS DE GIRONA SECRETA 
CLÀUSULES 

1. Objecte 

Girona Secreta ofereix un servei de subscripció que permet als prestatris a mostrar la seva 
activitat públicament al directori del prestador amb l'única intenció d’impulsar els seus negocis a 
Internet.

L'acceptació de qualsevol dels serveis oferts per Girona Secreta suposa l'acceptació directa 
d'aquests termes i condicions. 

2. Duració 

El prestador oferirà el servei de forma continua el servei definit en el pressupost fins que el 
prestatari no comuniqui el contrari i vulgui eliminar la relació contractual entre ambdues parts. Per 
això, aquest haurà de seguir les condicions delimitades al punt 6 del contracte. 

3. Preus i tarifes 

La quota per la subscripció (12,00 € amb IVA inclòs) s’efectuarà segons el període fixat pel servei 
contractat, que es carregarà el dia que correspongui a l'acceptació d'aquest contracte. 

Durant el període promocional anunciat a la pàgina web on s’ofereix una prova de 30 dies gratuïta 
el prestatari podrà activar la seva fitxa gratuïtament durant un mes aportant les seves dades de 
pagament i tota la seva informació. El primer cobrament no es durà a terme fins un mes després 
de la sol·licitud de l’activació. 

En alguns casos, la data de facturació pot canviar si el mètode de pagament no s'ha configurat 
correctament. 

Respecte els possibles canvis del preu dels serveis contractats es seguirà les codicions del punt 4. 

4. Modificacions 

Respecte el canvi dels preus, aquest serà notificat amb antel·lació, facilitant la suspensió de la 
subscripció si el prestatari ho creu convenient. No obstant això, cap canvi en el preu o en els plans 
de subscripció afectarà fins trenta dies naturals des de la notificació. 

5. Responsabilitat 

Per efectuar el pagament dels serveis contractats amb Girona Secreta, cal proporcionar un 
número de targeta de dèbit o crèdit i el prestatari serà el responsable de qualsevol import no 
pagat. 

Si el prestador no aconsegueix cobrar un import (per motius com: la caducitat de la targeta, falta 
de fons o qualsevol altra causa); l'activitat de Girona Secreta pot suspendre l'accés del prestatari a 
www.gironasecreta.com fins que el prestador hagi rebut l'import pactat per ambdues parts per 
l'activitat contractada. 

D’igual manera, en cas d’efectuar el pagament mitjançant ingrés bancari el prestatari serà el 
responsable de qualsevol import no pagat. 

6. Cancel·lació 



La cancel·lació o anul·lació de la relació contractual pels serveis prestats es farà efectiva sempre 
que el prestatari ho notifiqui amb 5 dies d'antelació respecte el dia de cobrament. En cas contrari, 
es farà el cobrament del període (mensual) i s'haurà de cancel·lar la subscripció a l'inici del nou 
període següent. 

Per cancel·lar la subscripció, és necessari que el prestatari escrigui un correu a 
hola@gironasecreta.com , o bé, a través del formulari de contacte que apareix a la web 
www.gironasecreta.com amb l'assumpre “Cancel·lació contracte” i exposar la raó social per tal que 
no s'efectui el següent cobrament. 

A partir de la cancel·lació de la subscripció, l'activitat del prestatari deixarà d'aparèixer a 
www.gironasecreta.com un cop s’hagi esgotat el període cobrat i les seves dades s'esborran de la 
base de dades del prestador. 

Si el prestatri desitja tornar a subscriure’s a Girona Secreta, s'haurà de tornar a iniciar el procés de 
contractació. 

7. Cessió 

Ambdues parts no podran cedir ni abandonar els seus drets i ni les seves obligacions contractuals. 

El pagament d’aquest servei suposa l’acceptació d’aquests termes i condicions. 


