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Girona Secreta ofereix un servei de subscripció personalitzat que permet als subscriptors 
promocionar el seu negoci a la pàgina web i la resta de canals socials de Girona Secreta.  

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

Facturació 

La data de facturació del servei s’establirà durant el primer pagament al servei. Des de 
llavors, mensualment o anualment (segons el pla escollit) aquell dia es repetirà el 
pagament.  

Modificacions 

Si durant la vigència del present contracte, el prestatari (client) o el prestador (Girona 
Secreta) considera oportú modificar el servei contractat; caldrà que les dues parts 
negociïn aquestes 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 quinze dies naturals des de la notificació. 

Contacte 

Si el prestatari necessita contactar amb Girona Secreta ho pot fer en qualsevol moment 
escrvint un correu electrònic a l’adreça hola@gironasecreta.com. 

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. 
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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 15 dies d'antelació respecte el dia de cobrament. 
En cas contrari, es farà el cobrament del període (mensual o anual) 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 i el 
pla contractat per tal que no s'efectui el següent cobrament. 

Un cop finalitzat el termini cobrat, l'activitat del prestatari deixarà d'aparèixer a 
www.gironasecreta.com de manera immediata i les seves dades s'esborran de la base de 
dades del prestador. 

Si el prestatri desitja tornar a subscriure algun tipus de Pla ofert per Girona Secreta s'haurà 
de tornar a iniciar el procés de contractació. 

Permanència 

En el cas dels plans mensuals existeix una permanència mínima de 3 mesos de servei. 
Passats els tres mesos el prestatari pot optar per cancel·lar el servei seguint les 
instruccions de l’anterior apartat. 

Confidencialitat 

Les parts han de guardar absoluta confidencialitat sobre la informació que es facilitin 
entre elles. Per això s’assumeix que s’accepten els termes i les condicions de la Llei de 
Protecció de Dades. 


