
CONDICIONS GENERALS SOM BÀSIC/SOM PREMIUM

1. Data límit d’utilització: La data de caducitat figura dins la capsa en el cartró i indica
fins a quina data el beneficiari ho pot utilitzar. Sota cap cas es prorrogarà, ni es
canviarà, ni s’abonà l’import.

2. Totes les condicions generals les trobaràs a www.comproalbarri.com
3. El comprador manifesta expressament conèixer i acceptar les presents condicions

generals de venda i garanties amb caràcter previ a la comanda, sense que
l’acceptació impliqui la firma per part del comprador

4. Les presents condicions generals de venda tenen plena vigència des de l’1 de gener
del 2023 fins el 30 de juny del 2023

5. SOM Sant Antoni es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les
condicions generals publicant una altra versió. En cas de modificar-les, les
condicions generals aplicables seran les vigents en la data de consumició.

6. Dades i pagament: En el moment de compra d’un Regala Sant Antoni (SOM Barri o
un SOM Premium) es sol·licitarà al comprador les dades de nom, cognom, correu
electrònic i telèfon de contacte. El pagament serà en efectiu, bizum o amb targeta a
través d’un TPV

7. La venda serà presencial, per la web www.comproalbarri.com, per telèfon al 931 596
462 o 621039379 per correu electrònic somsantantoni@gmail.com, indicant nom,
cognom, telèfon i lloc d’entrega.

8. Les despeses d’enviament no estan compreses dins el preu de SOM Barri i SOM
Premium. Aquestes despeses van a càrrec del comprador i estan sotmeses a IVA
general

9. El producte Regala Sant Antoni és fabricat en quantitats limitades.
10. L’oferta dels productes és vàlida en el límit dels stocks disponibles
11. En cap cas es faran canvis ni pròrrogues de caducitat
12. El comerç associat sol·licitarà al beneficiari el codi per confirmar la reserva. No es

faran reserves si el beneficiari perd o no pot facilitar el codi
13. Els comerços associats poden variar des de la compra de SOM Barri i SOM

Premium. En cap cas SOM Sant Antoni es farà responsable dels desassociats
durant la vigència

14. Cap anul·lació o aplaçament de la reserva serà acceptada sense l’acceptació
expressa del comerç associat

15. La prestació està sotmesa a les condicions contractuals del comerç associat triat,
respecta a les reserves, anul·lacions i regles aplicables. El comerç associat serà,
exclusivament, responsable de la bona execució de la prestació o servei

16. El beneficiari del producte haurà de dirigir-se directament a l’establiment triat per la
prestació suplementaria no compresa a l’oferta.

17. En cas de no utilitzar, perdre o destruir Regala Sant Antoni, el beneficiari no podrà
sol·licitar cap devolució ni substitució del producte

18. SOM Sant Antoni es reserva el dret a no tramitar reclamacions d’un
comprador/beneficiari que hagi adquirit Regala Sant Antoni fora de la red clàssica de
distribució ni si ho ha comprat directament a un particular

19. S’aconsella als comprador/beneficiaris que conservin una prova de compra i que
comprovin l’estat del seu producte i les condicions generals
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20. Determinades activitats no son accessibles sota determinades condicons de salut,
edat, pes o competència.

21. Els establiments associats es reserven el dret a rebutjar la prestació sol·licitada si el
beneficiari del producte no reuneix les condicions requerides

22. Els establiments associats es reserven el dret d’aplaçar la reserva del beneficiari per
condicions meteorològiques o pel bon estat de certs equipaments

SOM SANT ANTONI UNIÓ DE COMERCIANTS SANT ANTONI, COMTE BORRELL 94, 08015,
BARCELONA (BARCELONA)


