
Condicions del Contracte

1.- OBJECTE. Pel present contracte, Corporació Alimentaria Guissona, S.A. (d'ara endavant, "bonÀrea Telecom"), amb domicili
social a la Av Traspalau n 8 25210 Guissona (Lleida), posa a disposició del Client, el Servei d'Accés a Internet, (d'ara endavant, "el
Servei"). La prestació del Servei d'Accés a Internet consisteix en proporcionar al Client, d'acord a la configuració fixada al present
contracte, l'accés a Internet de forma dedicada i permanent, des de l'emplaçament del Client, permetent la comunicació bidireccional
amb altres dispositius connectats a Internet. Prestació del Servei d'Accés a Internet es durà a terme per mitjà dels següents elements:
- Equip d'exterior per a realitzar l'enllaç amb la xarxa de bonÀrea Telecom.

2.- TARIFES. El Servei prestat serà facturat al Client segons les tarifes en vigor en cada moment (consultar www.bonarea.cat).
L'import del Servei es veurà incrementat pels impostos que resultin d'aplicació durant la vigència del present contracte. Les tarifes
vigents a la firma d'aquest document per al Servei contractat són les que figuren al full que conté les dades identificatives del Client i
la descripció del Servei contractat i que forma part integrant del present.
bonÀrea Telecom podrà actualitzar els preus del Servei, que seran publicats a la pàgina Web de bonÀrea Telecom. bonÀrea Telecom
notificarà al Client amb una antelació mínima d'un mes, l'actualització dels preus, disposant aquest d'un període d'un mes des de la
recepció de la notificació per comunicar a bonÀrea Telecom la seva acceptació a l'esmentada actualització. Transcorregut l'esmentat
termini sense comunicació en contra per part del Client, l'actualització es considerarà acceptada i serà efectiva des del moment
indicat en la notificació. Si al contrari, el Client decidís resoldre anticipadament el contracte, s'hi procedirà sense cap penalització.

3.-  FACTURACIÓ I PAGAMENT. bonÀrea Telecom facturarà al  Client les quantitats corresponents al  Servei prestat.  bonÀrea
Telecom facturarà mensualment, i a mes vençut, una quota fixa mensual. L'esmentada quota fixa, constitueix la contraprestació per la
connexió a la xarxa d'internet,  La primera facturació tindrà lloc a partir de l'activació dels Serveis,  que s'iniciarà després de la
instal·lació dels equips i terminals necessaris i l'acceptació del Servei pel Client.
El període de facturació estarà comprès des del dia un (1) de mes fins al dia un (1) del següent. L'emissió de la factura es produirà
deu dies després a la conclusió del període de facturació. L'import de la primera quota mensual serà proporcional al nombre de dies
que el Servei hagi estat disponible dins del període de facturació. Aquest criteri s'aplicarà, igualment, en el cas que el Client sol·liciti
una modificació de les característiques del Servei.
El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació de les factures en el compte bancari o compte d'estalvi que el Client hagi designat,
o en el seu defecte, per transferència bancària al compte habilitat a tal efecte, llevat que el Client hagués elegit un altre mitjà de
pagament d'acord amb bonÀrea Telecom.

4.-  VIGÈNCIA DEL  CONTRACTE.  El  contracte  no  entrarà  en  vigor  fins  que  s'hagin  complert  les  següents  condicions:
a) Comprovació i conformitat per part de bonÀrea Telecom de la viabilitat tècnica per a la prestació del Servei amb els nivells de
qualitat  adequats.
b) Obtenció per part del Client del permís o autorització del propietari o Junta de Propietaris per a l'accés i instal·lació dels equips i
terminals per part de bonÀrea Telecom, en el supòsit de que; el Client no fora el propietari del local o edifici on es presti el Servei.
c) La firma del contracte per part del Client.

5.- PRESTACIÓ DEL SERVEI. La firma de l'acta d'acceptació del Servei per part del Client, suposa la seva plena conformitat a la
instal·lació  i  a  l'activació  del  Servei.  A  partir  d'aquell  moment,  bonÀrea  Telecom  estarà  facultada  per  facturar  el  Servei.
L'acceptació, sense reserves, del contracte esdevé indispensable per a la prestació del Servei per part de bonÀrea Telecom. El Client
manifesta, en tal sentit, haver llegit, entès i acceptat el present contracte, posat en la seva disposició, a tota hora, amb caràcter previ a
la contractació, a la pàgina Web de bonÀrea Telecom (www.bonarea.com/telecom).
La utilització del Servei comporta, així mateix, l'acceptació per part del Client de quants avisos, reglaments d'ús i instruccions fossin
posats en el seu coneixement per part de bonÀrea Telecom posteriorment a l'acceptació del present contracte; la seva no acceptació,
dins del termini a l'efecte atorgat, comportarà l'acabament del contracte per part del Client.

6. - IMPAGAMENT DE FACTURES. bonÀrea Telecom podrà suspendre el Servei per la demora en el pagament, total o parcial,
transcorregut un termini mínim d'un (1) mes a comptar des del dia següent el de presentació o posada al cobrament de la factura
corresponent. BonÀrea Telecom reestablirà el Servei al Client el dia hàbil següent en que; tingui coneixement que s'ha realitzat el
pagament de l'import degut. Transcorreguts vint (20) dies naturals des de la suspensió del Servei, bonÀrea Telecom podrà disoldre de
ple  dret  el  contracte  respecte  del  Servei  en  qüestió  si  no  s'han  satisfet  els  imports  pendents.
Sense perjudici de la facultat de suspensió o resolució del Servei, s'aplicaran a les quantitats degudes un interès de demora al tipus
legal d'interès de demora publicat al Boe incrementat en 2 punts, si transcorreguts deu (10) dies des que els imports siguin exigibles
no s'ha  efectuat  el  pagament  de l'import  degut.  L'aplicació de l'esmentat  interès  s'efectuarà  per  cada dia  que transcorri  des  de
l'acabament del termini de deu (10) dies anteriorment esmentat, fins a la data en la qual es realitzi el pagament de l'import degut.

7.- DURADA DEL CONTRACTE. La prestació del Servei tindrà una durada indefinida. A aquests efectes, l'entrada en vigor del
contracte es produirà d'acord a l'amatent, en aquest sentit,  en la Clàusula 4 de les condicions contractuals (4.- VIGÈNCIA DEL
CONTRACTE). En tot moment qualsevol de les parts pot donar per resolt el contracte comunicant-ho ,amb 15 dies d'antelació i
donant per finalitzat el contracte al finalitzar la mensualitat en curs.

http://www.bonarea.com/telecom


8.- PROTECCIÓ DE DADES. 

Información básica sobre Protección de Datos

Responsable del tratamiento CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.

Finalidad del tratamiento
Acceso al área de clientes de bonÀrea gasoil reparto y gestión de la actividad que se realice a 
través de dicha plataforma

Legitimación del tratamiento Consentimiento del interesado y relación contractual

Destinatarios de cesiones o 
transferencias

Empresas de bonÀrea Agrupa.
Los datos no serán transferidos a terceros países.

Derechos de las personas 
interesadas

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en el enlace del 
apartado “información adicional”

Procedencia de los datos Facilitados por el propio interesado.

Información adicional
Puede consultar información adicional y detallada sobre nuestra Política de Privacidad en: 
https://www.bonarea-agrupa.com/ca/public/PrivacyPolicy

9.- CONDICIONS. Els paràgrafs que figuren a continuació constitueixen les clàusules i condicions del servei de Access a Internet i
mitjançant la utilització d'equipament i software associat que bonArea Telecom ofereix a l'usuari. En donar-se d'alta al Servei, es
considera que l'usuari accepta totes les clàusules, obligacions i condicions que s'hi especifiquen.

Obligacions i drets de bonÀrea Telecom:

1- bonÀrea Telecom no revelarà la informació de contacte a terceres parts sense el consentiment exprés de l'usuari, excepte per al cas
d'haver  de  cooperar  amb  organisme  jurídics  i/o  terceres  parts  en  la  investigació  de  delictes  o  actes  il·lícits.
2- El Servei d'Atenció a l'Usuari o Suport Tècnic està disponible en el telèfon 973551130 o bé a enginyeria@bonÀrea.com en l'horari
dels dies laborables de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores.
bonÀrea telecom, quan sigui possible, notificarà per avançat les tasques de manteniment o altres suspensions del servei al lloc web:
www.bonarea.com/telecom. No obstant això, es reserva el dret de modificar o suspendre temporalment el Servei o qualsevol de les
seves parts sense notificar-ho a l'usuari en cas de reparacions tècniques d'emergència
3- El manteniment de la seguretat que necessiti en les transaccions a través d'Internet depèn exclusivament de l'usuari quan usi el
Servei. bonÀrea Telecom no es compromet a proporcionar ni més ni menys seguretat de la que ja es disposa o es vulgui lliurement
implementar. bonÀrea Telecom només proporciona accés i per tant no interfereix en el contingut. Per aquesta raó, no és ni pot ser
responsable de la seguretat de la informació que es transmeti mitjançant el Servei. bonÀrea Telecom tampoc no pot ser responsable
de la precisió,l'amplitud o de l'oportunitat de la informació obtinguda per internet a través del Servei.
4- Pels motius descrits en els paràgrafs 2 i 3, bonÀrea Telecom no es responsabilitzarà de pèrdues indirectes, especials o derivades,
pèrdues d'informació o dades, violacions de la seguretat, o altres pèrdues pecuniàries, entre les quals s'inclouen la pèrdua o el dany
sofert a conseqüència de virus informÀtics, denegacions de servei, correus massius o atacs de pirates informÀtics. La responsabilitat
es  limitarà  a  talls  del  servei  imputables  a  bonÀrea  Telecom  i  sempre  en  proporció  a  l'import  que  s'hagi  pagat  pel  Servei.
5-bonÀrea Telecom no es responsabilitat dels danys físics atribuïbles als equips instal·lats per a la connexió de l'accés a Internet.

Obligacions i drets de l'usuari final:

1- L'usuari  ha d'encarregar-se de la instal·lació i  configuració del seu aparell  d'accés a Internet,  seguint les instruccions que li
facilitarà bonArea Telecom en el moment de formalitzar l'alta, podent consultar al Servei d'Atenció a l'Usuari els dubtes o incidències
que sorgeixin. En el cas que sigui necessari el desplaçament d'un tècnic degut a incidències ocorregudes en la instal·lació o durant la
prestació del Servei, aquest serà gratuït si la incidència és provocada pel propi Servei o per deficiències dels aparells. En cas que la
incidència vingui provocada per causes alienes al Servei es podrà cobrar l'import corresponent al desplaçament i/o reparació adient.
2- L'usuari no ha de fer res que pugui infringir les lleis o normatives vigents ni res que pugui interrompre el Servei, els servidors o les
xarxes connectats a ell, o interferir directament o indirectament amb ells.
Es prohibeix intentar accedir al compte d'altres usuaris, enviar correu electrònic massiu no desitjat, recopilar dades personals d'altres
usuaris sense el seu consentiment i  provocar interferències als altres usuaris de la xarxa.  bonÀrea Telecom es reserva el  dret  a
suspendre i reduir el Servei si creu, de forma raonable, que l'ús del Servei és injustificadament o si l'usuari està usant el Servei per



activitats delictives o il·legals.
3- L'usuari no podrà optar a cap tipus d'indemnització si no pot usar el Servei per les següents causes:

(1) Si es produeixen talls generals d'energia en la ubicació des de la qual accedeix al Servei.
(2) Si la ubicació és en procés de manteniment tal com s'ha programat i notificat prèviament al lloc web.
(3) Si el Servei s'ha suspès a causa d'un error no imputable a bonÀrea Telecom.

No obstant això, si el Servei no està disponible per motius que no siguin els descrits en aquests 3 punts, en qualsevol moment o
període de temps a causa d'una avaria de bonÀrea Telecom, caldrà que es posi en contacte amb el Servei d'Atenció a l'Usuari per a un
possible reembors, que consistirà en la part proporcional de la cuota, dels dies que no ha pogut fer ús del servei.
4- L'usuari no pot vendre aquest Servei a terceres parts.

Informació general:

- bonÀrea Telecom es reserva el dret de revisar, corregir o modificar aquestes clàusules, condicions així com la resta de les
polítiques i acords, i les característiques pròpies del Servei, sempre per raons d'interès general que hauran de quedar degudament
acreditades. Les notificacions de revisions, correccions o modificacions es publicaran al lloc web de bonÀrea Telecom i entraran en
vigor per als usuaris existents 30 dies després de la publicació. I per als nous usuaris en la data de publicació.

JUTJATS
Les  parts,  amb  renuncia  expressa  a  qualsevol  altre  fur  que  els  pogués  correspondre,  es  sotmeten  per  cas  de  conflicte  en  la
interpretació o aplicació d'aquest contracte, al dels Jutjats de Cervera.
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