
TERMES I CONDICIONS

INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat establir les condicions d’ús de la pàgina així com les condicions de 
compra de productes a través de la mateixa pels usuaris.

Li preguem que llegeixi detingudament els presents TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la 
POLÍTICA DE PRIVACITAT abans de fer servir aquesta pàgina web. Si ho desitja pot imprimir aquestes 
condicions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa l’usuari accepta els 
nostres TERMES I CONDICIONS DE COMPRA així com la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, de manera 
que, en cas de no estar d’acord, no ha d’utilitzar la web.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del deure d’informació recollit en l’art. 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis 
de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem que la titularitat del web correspon a 
BOTARGUES SL, CIF/NIF B25021544 domicili situat en AV. TORTOSA 7, LLEIDA (LLEIDA), 25005 i amb 
correu electrònic ADMINISTRACIO@LAHUERTA-RESTAURANT.COM i telèfon 973859308, d’ara endavant 
BOTARGUES SL.

ÚS DEL LLOC

En fer ús d’aquesta pàgina web, l’usuari es compromet als punts següents:

• Utilitza la pàgina web únicament amb la finalitat de consultar.

• Facilitar les seves dades de contacte d’una forma veraç i exacta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

BOTARGUES SL informa als usuaris d’aquesta pàgina web sobre la seva política respecte del tractament 
i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de 
serveis a través de la política de privacitat. Pot accedir a la política de privacitat des de la pàgina web en 
qualsevol moment.

RESPONSABILITATS

L’accés i ús d’aquesta pàgina web és responsabilitat dels usuaris. No és objecte de garantia per part de 
Botargues SL:

• La infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències de seguretat de la pàgina 
web.

• Que el contingut de la pàgina o la informació que passa a través del mateix estigui lliure de virus o 
d’altres elements lesius així com d’errors, omissions o incorreccions.

• Els possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus 
informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu de la pàgina web.

• Retards o bloquejos en l’ús d’aquesta pàgina causats per deficiències o sobrecàrregues del centre 
de processament de dades, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant 
intromissions il·legítimes que estan fora del control de BOTARGUES SL.



• S’exonera de responsabilitat a BOTARGUES SL davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir 
l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada sempre que 
procedeixi d’altres fonts alienes.

El fet d’accedir a la pàgina web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre BOTARGUES SL i 
l’usuari.

CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS

El contracte és vinculant tant per al client com per BOTARGUES SL, així com per als nostres respectius 
successors, cessionaris i drethavents. El client no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra 
manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut 
el consentiment de BOTARGUES SL previ i per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o 
de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en 
qualsevol moment durant la seva vigència. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, 
gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si s’escau, vostè, com a consumidor, té 
reconeguts per llei ni s’anul·laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses 
com tàcites , que li haguéssim pogut atorgar.

INFORMACIÓ I CONTINGUTS DE LA WEB

La informació que es mostra a la pàgina web és la vigent en la data d’última actualització. BOTARGUES SL 
es reserva el dret a actualitzar/modificar/eliminar informació d’aquesta pàgina web en qualsevol moment 
i sense previ avís.

En el cas que la pàgina web contingui enllaços a altres pàgines web i materials de tercers, aquests enllaços 
es faciliten únicament a efectes informatius, sense que Botargues SL tingui cap control sobre el contingut 
d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol dany o 
pèrdua derivats del seu ús.

BOTARGUES SL es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions de Compra. Les modificacions 
introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li 
recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

VIRUS PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’usuari no ha de fer un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la 
mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament 
perjudicial o nociu. L’usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en 
què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb 
la nostra pàgina web. L’usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web. L’incompliment d’aquesta 
clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem 
de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per 
descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà 
immediatament d’estar autoritzat a fer servir aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol 
dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material 
tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials 
com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als 
quals la mateixa redireccioni.



PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR

L’usuari reconeix i accepta que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i 
intel·lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web corresponen en 
tot moment a BOTARGUES SL. L’usuari podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què se li 
autoritzi expressament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’ús d’aquesta pàgina web i els contractes de compra de productes a través la mateixa es regiran per la 
legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web o amb 
aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Pot formular qualsevol queixa i reclamació davant Botargues a través del correu electrònic MAIL o per 
correu postal a l’adreça AV. TORTOSA 7, LLEIDA (LLEIDA), 25005.


