
 

 

AVÍS LEGAL 

Informació legal 

Aquest web, d’ara endavant el "Web", és titularitat de CAMPER S.L., d’ara endavant "CAMPER", entitat mercantil constituïda 

en virtut de la legislació espanyola, amb domicili social a C/ Cuartel 91, 07300, Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya, inscrita 

al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Full PM 37464, Volum 1805, Foli 48, amb CIF B57060725 

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris la següent adreça electrònica: customercare@camper.com, a la 

qual podràs adreçar les teves sol·licituds, preguntes o reclamacions.   

L'accés i ús del Web t’atorguen la condició d'Usuari, la qual cosa implica l'adhesió al present Avís Legal en la versió que estigui 

publicada en el moment que hi accedeixis. Si no hi estàs d'acord, hauràs d'abstenir-te d'accedir al Web o d'utilitzar els serveis 

que es presten a través d’ell. 

Aquest Avís Legal es regeix pels principis de legalitat i de bona fe, i l'Usuari es compromet a utilitzar el Web, així com la 

informació o els serveis prestats, d'acord amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic. L'ús no autoritzat de la 

informació continguda en aquest Web i la seva revenda, així com la infracció dels drets de tercers, donaran lloc a les 

responsabilitats legalment establertes.  

En particular, et recomanem que paris atenció i llegeixis les nostres polítiques relacionades amb les Condicions de venda, la 

Política de privacitat i la Política de galetes, especialment abans de fer compres o facilitar-nos les teves dades. L'accés a 

determinats Continguts, Productes i/o Serveis oferts a través del Web pot estar subjecte a determinades condicions 

específiques que, en funció del cas, substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, abans d’accedir o 

fer ús d’aquests Continguts, Productes i/o Serveis, l'Usuari també haurà de llegir atentament les condicions particulars 

corresponents. Si hi ha discrepàncies entre allò que estableix aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei 

específic, prevaldran les condicions particulars.  

CAMPER no es fa responsable de l'ús indegut o d’actes d’apropiació indeguda dels continguts o la informació publicada al 

Web. L'usuari reconeix i accepta que tota la informació i/o continguts als quals s’accedeixi a través del Web és per al seu ús 

únic i exclusiu, personal i intransferible. Queda prohibida la cessió a tercers de qualsevol tipus i forma de la totalitat o de part 

de la informació i/o continguts als quals l'usuari pugui tenir accés a través del Web.  

En compliment d’allò que estableix l'article 21 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, CAMPER pot enviar-te, per 

correu electrònic o per qualsevol altre mitjà similar, informació publicitària relacionada amb l'activitat de CAMPER. 

Registre 

Per a l'accés i navegació no és necessari haver-se registrat al Web. No obstant això, els usuaris que ho desitgin podran donar-

se d'alta i obtenir avantatges exclusius com ara agilitzar el procés de compra, rebre ofertes especials, notificacions sobre 

esdeveniments i sorteigs exclusius per als usuaris registrats, revisar l'estat de comandes, etc. 

CAMPER es compromet a tractar i processar totes les dades dels usuaris registrats d'acord amb la Política de Privacitat.  

L'Usuari es compromet a facilitar dades veraces, exactes i completes, així com a actualitzar totes les dades que faciliti perquè 

continuïn essent veraces, exactes i completes en tot moment. 

Un cop fet el registre, l'Usuari es compromet a custodiar i utilitzar diligentment els seus codis d'accés, així com a comunicar 

immediatament a CAMPER qualsevol fet, com ara possibles robatoris, pèrdues o actes d’accés no autoritzats, que en permeti 

l'ús indegut, amb la finalitat de procedir a la seva cancel·lació immediata. CAMPER no es farà responsable de les 

conseqüències derivades de l'ús indegut dels codis d'accés. 

Les contrasenyes de cada usuari són personals i no han de ser utilitzades per tercers. No es permet que altres usuaris les 

utilitzin si hi ha risc de robatori d'identitats.  

https://www.camper.com/html/legal/pdfs/privacy/privacy_AD_CA.pdf


 

 

El procés de registre d'usuaris es considera una formalització d'un contracte legalment vinculant entre CAMPER i l'usuari, 

d'acord amb les condicions d'aquest Avís Legal i les condicions de registre que s’hi inclouen.  

L'usuari registrat reconeix haver llegit i entès els termes i condicions d'aquest Avís Legal i les condicions de registre que s’hi 

inclouen, i accepta complir amb totes les seves disposicions. Així mateix reconeix que ha llegit i acceptat la Política de 

privacitat.  

Contingut  

Propietat Industrial/Intel·lectual 

El domini www.camper.com és propietat de CAMPER. Aquest Web incorpora marques, logotips, imatges, texts, dissenys, 

eslògans i altres continguts els drets sobre els quals són de CAMPER. L'usuari reconeix expressament aquesta titularitat i 

entén que no adquireix cap tipus de dret sobre ells, ni podrà modificar-los ni fer-ne ús. Tots aquests continguts, sense el 

consentiment exprés i per escrit signat pels seus titulars, seran d'ús no autoritzat. L’usuari no està autoritzat a utilitzar, en 

cap altre lloc web, les marques comercials de CAMPER com a enllaços sense el consentiment per escrit de CAMPER.  

En cas que l'usuari accedeixi o descarregui qualsevol contingut o element que estigui disponible a través del Web, així com 

qualsevol de les aplicacions disponibles a aquest efecte, no tindrà cap dret sobre ells, ja que CAMPER només autoritza el seu 

ús personal i intransferible i conserva tots els drets sobre ells. Qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació 

pública, oferiment o transformació, així com qualsevol altra forma d'explotació de la totalitat o alguna part d'aquests 

continguts o elements, sigui quina sigui la forma o el mitjà pel qual es faci, requerirà el consentiment previ i expressat per 

escrit de CAMPER, o si escau, del seu titular.  

L'accés i navegació pel Web en cap cas no s'entendrà com una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels 

drets indicats anteriorment per part de CAMPER o, en el seu cas, per part del titular corresponent.  

Ús no autoritzat 

L'Usuari es compromet a no fer ús del Web i dels seus continguts amb finalitats o per a activitats il·legals: no tindrà dret a 

modificar cap part dels materials incorporats al Web; així mateix no podrà copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar 

o, en general, reproduir de cap manera ni publicar, autoritzar o crear cap obra basada en la informació o continguts 

incorporats al Web.  

Modificacions 

El Web pot contenir errors tipogràfics. Ens reservem el dret de modificar el contingut del Web sense previ avís.  

Enllaços 

Per a un millor rendiment del Web, es poden introduir enllaços a llocs de terceres parts per als quals el nostre Avís Legal i 

Política de Privacitat no són aplicables i que queden fora de la capacitat de control de CAMPER. Així, doncs, aquests llocs han 

de tenir la seva pròpia Política de Privacitat i un Avís Legal independents i, tot i que intentem protegir la integritat del nostre 

lloc, CAMPER no es pot responsabilitzar, ni es pot considerar responsable, del contingut ni de les activitats d'aquests llocs. 

Per tant, la visita o accés a aquests llocs són responsabilitat teva.  

Política de Privacitat i Galetes 

Per obtenir més informació sobre les nostres polítiques de privacitat i de galetes, accedeix a la nostra Política de Privacitat 

i/o a la nostra Política de Galetes. 

  

Garanties i Limitació de Responsabilitat. 

CAMPER declina totes les garanties expresses o implícites, incloses, entre d'altres, les garanties implícites de comerciabilitat 

i idoneïtat per a un propòsit determinat. CAMPER no assumeix cap responsabilitat legal pels danys exemplars, emergents, 

punitius, incidentals, indirectes o especials relacionats amb aquest lloc web o derivats d’ell, tant si les parts tenen o no 

coneixement, real o implícit, dels danys que puguin originar-se.  
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No renúncia 

En el cas que CAMPER no apliqui qualsevol de les estipulacions previstes en els punts anteriors, això no s'entendrà, en cap 

cas, com a una renúncia a l'esmentada estipulació.  

Llei i Jurisdicció Aplicables: 

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. Les parts acorden resoldre qualsevol discrepància o conflicte fora dels 

tribunals i, només en cas que això no sigui possible, les parts es sotmetran als jutjats i tribunals que per llei corresponguin, 

llevat que l'usuari tingui la consideració de consumidor i usuari; en aquest cas, per decidir sobre qualsevol discrepància, seran 

competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari o el determinat per la normativa específica sobre consumidors i 

usuaris.  

Contacta amb nosaltres 

Si vols fer-nos arribar els teus comentaris sobre el nostre Web, dubtes, reclamacions o qualsevol altre tipus d’assumpte, ho 

pots fer per carta adreçada a CAMPER Polígon Industrial s/n, 07300 Inca, Mallorca, Illes Balears, Espanya, o per correu 

electrònic a customercare@camper.com, o bé a través de l'apartat de contacte del Web. 

 

https://www.camper.com/int/contact.xhtml

