CONDICIONS GENERALS D'ARRENDAMENT
I SERVEIS DE BÉNS MOBLES
1.- OBJECTE. L'objecte del Present Contracte és la cessió de
l'ús del bé que es descriu en les Condicions Particulars.

8.- DEVOLUCIÓ DELS EQUIPS. Els equips han de ser
retornats a C.O.R.,S.A. en perfectes condicions d'ús,
exceptuant el desgast produït per l'ús habitual dels equips.

2.- DURADA. El termini per a la durada d'aquest contracte és
l'indicat en la clàusula 1.3 de les Condicions Particulars.

La devolució ha de produir-se en el mateix lloc on va ser
instal·lada.

3.- PREU I DIA DE PAGAMENT
3A.- .- El preu del lloguer mensual serà pagader per períodes
naturals i a la bestreta mitjançant domiciliació bancaria que el
client proporcionarà en aquest contracte, obligant-se així
mateix a comunicar qualsevol canvi de domiciliació. En cas
que l’arrendatari no manifesti dia específic de pagament, el
cobrament de les quotes s’esfectuarà el primer dia de cada
mes.
3B.- El primer rebut s'estipula per un import total corresponent
a la suma de la primera quota incrementada en una trentena
part de la quota mensual, per cada dia transcorregut des de la
signatura del contracte fins la conclusió del mes en curs
(l'increment s'aplicarà sol en el supòsit que els equips ja
estiguin en funcionament en el domicili de l'arrendatari).
3C.- Serà per compte exclusiu de l'arrendatari totes les
despeses que s'originin com a conseqüència de l'impagament
de qualsevol quantitat o mensualitat prèviament facturada per
l'arrendador, qui tindrà dret a exigir, en concepte de demora,
un recàrrec del 2% mensual. També s'aplicarà una comissió
per gestió de reclamació de 25 € per cada quota impagada.

9.- INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE
L'ARRENDATARI. Qualsevol incompliment del contracte per
part de l'arrendatari tindrà com a conseqüència la resolució del
present contracte.

4.- OBLIGACIONS DE L'ARRENDATARI. Pagar la fiança i les
quotes, respondre del correcte ús dels equips arrendats, així
com permetre l'accés de l'arrendador a les seves
instal·lacions; autoritzant pel present document que tècnics
autoritzats per l'Arrendador puguin entrar en les seves
dependències per a manipular o retirar els equips en cas
d'impagament de mes de dues mensualitats de renda o en el
cas que es cancel·li el contracte per qualsevol de les dues
parts.
L'arrendatari no podrà cedir temporalment, ni subarrendar o
subrogar a persona alguna, canviar de lloc o manipular els
equips sense el consentiment exprés de l'arrendador.
5.- OBLIGACIONS DE L'ARRENDADOR. El cobrament de
l'arrendament obliga a l'arrendador a realitzar els serveis
tècnics i de manteniment necessaris per al correcte
funcionament dels equips arrendats, inclòs neteges, canvi de
filtres, hores i desplaçaments. No inclou trencaments de
material per un mal ús dels equips arrendats.
6.- FIANÇA. La fiança és l'esmentada en el contracte i es
cobra com a garantia del fidel compliment de les obligacions
contretes. Aquesta serà retornada al client una vegada finalitzi
el contracte sempre que no existeixi cap obligació pendent i
els equips siguin retornats en perfecte estat. Aquesta revisió
de l'equip arrendat es realitzarà en el domicili de l'arrendador.
7.- PRORROGA. En cas que cap de les parts expressi el
contrari, el contracte es prorrogarà per tàcita reconducció. La
renúncia expressa a la tàcita reconducció, haurà de
comunicar-se per part del client, com a mínim amb un mes
d'antelació a la finalització del contracte.
El preu de la pròrroga serà actualitzable sobre la base
d'increments de l'IPC o de mercat. En la pròrroga es
mantindran per defecte les mateixes clàusules de contracte i
les mateixes condicions de forma i mitjà de pagament, tret que
en el termini previ d'un mes al venciment es comuniqui el
contrari.

10.- RESOLUCIÓ ANTICIPADA. La cancel·lació del contracte
anticipadament per voluntat de l'arrendatari, s'ha de realitzar
amb un preavís mínim d'un mes i obliga a l’arrendatari a:
o Retornar els equips arrendats
o Abonar les rendes vençudes
o Abonar a l'arrendador en concepte de penalitat, la totalitat de
les quotes periòdiques corresponents al període existent entre
la data de resolució i la convinguda inicialment com a data de
terminació.
11.- CESSIÓ DEL CONTRACTE. L'arrendatari, per la
signatura del present contracte, reconeix a l'Arrendador, el dret
a transmetre la propietat dels equips, cedir i subrogar a un
tercer quants drets i obligacions es derivin per a ell d'aquest
contracte durant tota la vigència del mateix, servint el present
document com la més àmplia i eficaç conformitat de
l'arrendatari per la cessió, quedant obligat l'arrendatari enfront
del nou creditor.
12.- MANTENIMENT. El manteniment inclòs en aquest
contracte, a realitzar per C.O.R.,S.A. no cobreix les avaries o
trencaments produïts pel mal ús dels equips o per la
manipulació dels mateixos per personal no autoritzat per
C.O.R.,S.A.. Els costos de reparació per aquests motius són a
càrrec de l'arrendatari. Es preveu que aproximadament es
realitzi 1 canvi de filtres a l’any.
13.- SUBMISSIÓ A TRIBUNALS. CORSA es sotmet a la
jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili del
client, per resoldre les qüestions que sorgeixin sobre la
interpretació, compliment i altres derivades d'aquest contracte i
les seves condicions generals.
14.- PROTECCIÓ DE DADES. D'acord amb el que disposa la
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que totes les
dades personals que ens ha proporcionat i els que ens faciliti
al llarg de la seva relació comercial amb CORSA, per
qualsevol mitjà, s'inclouran en una base de dades, sent el
Responsable de ella CORSA, i seran tractats amb la màxima
confidencialitat, amb la finalitat de gestionar les seves
sol.licituds de productes o serveis i el seu cobrament, i així
mateix per remetre-li, per qualsevol mitjà, automatitzat o no
(correu, SMS, MMS, fax, Internet, telèfon) informacions i
ofertes comercials dels nostres productes. Igualment
l'informem del registre automatitzat de qualsevol comunicació
que mantingui amb nosaltres, amb la finalitat de mantenir la
relació comercial amb vostè. Si desitja consultar, rectificar o
cancel.lar les seves dades, o oposar-se a rebre publicitat
nostra, li preguem ens ho comuniqui per escrit a CORSA, amb
domicili al carrer Sardenya nº 397-399, entlo. 8, Barcelona,
C.P. 08025 indicant clarament el seu nom, cognoms, adreça i
número de client, acompanyat d'una còpia del seu DNI, o
truqui al n º telèfon 932080801, o enviï e-mail a info@corsa.es.
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