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1. PARTS.• CLIENT: Usuari de la Web situada en l'adreça http://www.lasfalt.com propietat de
Autoescola L’Asfalt S.C que contracta els serveis. La possibilitat de contractar amb
Autoescola L’Asfalt S.C està destinada a Clients finals majors d'edat. Queda totalment
prohibides les revendes a tercers dels productes adquirits a través de la tenda virtual.
• AUTOESCOLA L’ASFALT S.C: Actua en el seu propi nom.
2. DEFINICIONS BÀSIQUES.• CONDICIONS GENERALS: Condicions Generals de Contractació a les quals se
subjecta el contracte que el CLIENT subscriu amb AUTOESCOLA L’ASFALT, S.C.
• SERVEIS: Serveis de qualsevol tipus que AUTOESCOLA L’ASFALT, S.C. ofereix
al CLIENT per a la seva contractació a través del Web de AUTOESCOLA L’ASFALT,
S.C., entre uns altres, la reserva d'una classe pràctica que apareixen en la Web.
3. OBJECTE I ÀMBIT.Les presents Condicions Generals s'apliquen a la contractació online dels serveis oferts
per la companyia AUTOESCOLA L’ASFALT, S.C. a través de la seva pàgina Web
http://www.lasfalt.com (d'ara endavant la Web) al Client que precisi o opti pels serveis
de qualsevol dels establiments que operen sota la marca Autoescola L’Asfalt, conforme
el procés previst en la mateixa.
Els Serveis als quals resulten d'aplicació les presents Condicions Generals són aquells
Serveis que a cada moment s'ofereixin en la Web.
4. RESERVA WEB.Els serveis Reserva web tenen per finalitat la reserva d'un servei dels quals apareixen en
la Web. Per tant, la utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense
reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, les
quals són automàticament incorporades en el contracte que se subscrigui amb
AUTOESCOLA L’ASFALT, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en
el mateix, recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes Condicions Generals.
Per a l'acceptació d'aquestes Condicions Generals el client haurà de clicar una casella

per donar la seva conformitat expressa tal com s'especifica en el punt 6 de les presents
Condicions Generals.
El client, amb anterioritat a la reserva de les classes pràctiques, haurà d'haver
formalitzat el contracte presencialment amb l'autoescola.
5. PREU.Els preus relatius a la reserva se li indiquessin durant el procés de reserva. Els preus
mostrats en la web vénen amb IVA inclòs, excepte la TAXA de tràfic que està exempta
d'això.
6. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS.D'acord amb l'establert en la Llei 24/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic (d'ara endavant denominada LSSI), AUTOESCOLA
L’ASFALT, S.C. té l'obligació de facilitar la lectura de les presents Condicions
Generals.
Per donar compliment a aquesta obligació, el client potencial no podrà realitzar la seva
reserva sense haver-hi abans acceptat explícitament les presents Condicions Generals
mitjançant un "clic" en la corresponent casella. En aquesta casella existeix una frase
amb un enllaç amb el text de les presents Condicions Generals i, en el supòsit que el
client potencial no hagi accedit al mateix i "clicar" la casella esmentada anteriorment
aquest no podrà finalitzar cap dels processos de contractació electrònica que
AUTOESCOLA L’ASFALT, S.C. ofereix a través d' http://www.lasfalt.com.
7. OBLIGACIONS DEL CLIENT.El client es compromet utilitzar els serveis de manera concorde a la Llei, moral, bons
costums i ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents Condicions
Generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb
finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals
de contractació, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma,
puguin danyar els serveis, AUTOESCOLA L’ASFALT, S.C. i/o la seva imatge.
8. CANCEL·LACIONS DE LES RESERVES
Les cancel·lacions de les pràctiques seran a través de la web. Així mateix, les
cancel·lacions amb més de 48h tindran dret de devolució de tot l'import, les
cancel·lacions de menys de 48h i més de 24h tindran dret al 50% de devolució de
l'import, Les cancel·lacions amb menys de 24h no tindran dret a devolució.
9. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
D'acord amb el que es disposa en l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades i l'Art. 12 del RD 1720/2007 consent expressament que les dades facilitades al
llarg de la prestació del servei siguin recollits i tractats en un fitxer titularitat de
AUTOESCOLA L’ASFALT S.C., amb domicili al Carrer de la Rosa, 22 08201 de
Sabadell (Barcelona)
La finalitat d'aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i, en el cas que
ho desitgi, fer-li arribar informació comercial per mitjà de Correu electrònic,

Telemarketing o Mailing, dels productes i serveis de l'empresa AUTOESCOLA
L’ASFALT. S.C.
Accepto rebre informació comercial en els termes anteriorment enunciats.
En qualsevol cas el CLIENT podrà revocar aquest consentiment dirigint-se per escrit
segons indica la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal.
Confidencialitat
AUTOESCOLA L’ASFALT no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer.
AUTOESCOLA L’ASFALT garanteix que tractarà confidencialment les seves dades
personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades
gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre
protecció de dades.

