	
  

Anul·lacions i Indemnitzacions per renúncia de l'estada
"DECRET 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en
establiments d'allotjament turístic. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1904, pàg. 3725, de 3.6.1994)."
L'anul·lació d'una reserva produeix unes despeses calculades sobre el import de la paga i senyal de la
reserva:

Rescabalament:
L'anul.lació de la reserva donarà lloc en els supòsits que s'esmenten en l'article anterior, a retenir, com a
màxim, les quantitats següents:
Si cancel.les o modifiques la reserva fins a 15 dies abans de la data d’arribada, no s’efecturaràn
càrrecs.
Si cancel.les o modifiques la reserva fins a 7 dies abans de la data d’arribada, es carregarà el 20%
de l’import total de la reserva.

§
§

Si cancel.les o modifiques la reserva fora de termini o no et presentes a l’establiment, es carregarà el 40%
de l’import total de la reserva.

Indemnitzacions per renúncia de l'estada:
Quan el client d'un apartament turístic l'abandoni abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà
d'abonar pels dies que resten d'estada.

Dipòsits:
L’establiment carregarà el 40% de l’import total el dia que s’efectui la reserva.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES D’ACCÉS I ÚS
* Nom:”Can Fruitós” Jesús Banal i Navarro
* Domicili Social: C/ Rocafort, 10 – 17850 Besalú (Girona)
* NIF 46672084-R
* Registrat al Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya: HUTG-000415

En compliment de la Llei Orgànica 115/1999 sobre protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Can Fruitós Comunica a l’usuari
que les dades personals facilitades en la reserva queden recollides en un fitxer automatitzat el responsable del qual és Can Fruitós, la
finalitat del qual es emmagatzemar i administrar dades del clients que han contractat els serveis de la central de reserves. Aquest fitxer
ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades tal vegada que ha estat notificada la seva existència a
l’Agència de Protecció de Dades.

	
  

