
 ASSOCIACIÓ ANTIC GREMI REVENEDORS, 1447  

Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 
Plaça del Pi núm. 3, 1r pis, 08002 Barcelona 

C.I.F. G08536682 
 

 

 

 

 

 

TERMES I CONDICIONS 

 

El vostre accés i ús del Servei està condicionat a la vostra acceptació i compliment d’aquests 
Termes. Aquestes Condicions s’apliquen a tots els visitants, usuaris i altres persones que 
accedeixin o utilitzin el Servei. 

 

En accedir o utilitzar el Servei, esteu d’acord a estar obligats per aquestes Condicions. Si no 
esteu d’acord amb cap part dels termes, no podreu accedir al Servei. 

 

Propietat Intel·lectual 

El Servei i el seu contingut, funcions i funcionalitats originals són i continuaran essent 
propietat exclusiva de l’Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 i dels seus llicenciadors. 

 

Enllaços a altres pàgines 

El nostre Servei pot contenir enllaços a llocs web o serveis de tercers que no siguin propietat 
o controlats per l’Associació Antic Gremi Revenedors, 1447. 

 

L’Associació Antic Gremi Revenedors, 1447 no té cap control i no assumeix cap 
responsabilitat sobre el contingut, les polítiques de privadesa o les pràctiques de llocs web 
o serveis de tercers. També reconeix i accepta que L’Associació Antic Gremi Revenedors, 
1447 no serà responsable, directament o indirectament, de qualsevol dany o pèrdua 
causada o presumptament causada o relacionada amb l’ús o confiança en qualsevol 
contingut, béns o serveis disponibles. o a través de qualsevol lloc o serveis d’aquest tipus. 

 

Li aconsellem que llegeixi els termes i les condicions i les polítiques de privadesa de 
qualsevol lloc web o serveis que visiti. 

 

Llei en vigor 

Aquestes Condicions es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya sense tenir 
en compte les seves disposicions de conflicte. 
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El nostre incompliment dels drets o disposicions d’aquests Termes no es considerarà una 
renúncia a aquests drets. Si qualsevol disposició d’aquestes Condicions es considera que no 
és vàlida o no es pot aplicar per part d’un tribunal, quedaran vigents les disposicions 
restants d’aquests Termes. Aquests Termes constitueixen tot l’acord entre nosaltres pel que 
fa al nostre Servei, i substitueixen tots els acords previs que puguem tenir entre nosaltres 
pel que fa al Servei. 

 

Canvis 

Ens reservem el dret, a la nostra discreció, de modificar o substituir aquests Termes en 
qualsevol moment. Si una revisió és rellevant, intentarem notificar almenys 30 dies abans 
que entrin en vigor els nous termes. El que constitueix un canvi material es determinarà a 
la nostra discreció. 

 

Si continueu accedint o utilitzant el nostre servei després que aquestes revisions es facin 
efectives, esteu d’acord a estar obligats pels termes revisats. Si no accepteu els nous termes, 
deixeu d’utilitzar el Servei. 

 

Contacta’ns 

Si teniu dubtes sobre aquestes Condicions, poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu 
postal (Pl. del Pi, 3, 1r, 08002 Barcelona) o per mail a info@revenedors.cat. 
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