ALTA TARGETA HORÀRIA
Comsa Emte Aparcamientos S.L.
C/Viriat 47
08014 Barcelona

DATA INICI

CIF B64188899
Tel 933662101
Fax 93 4197283

DADES DEL TITULAR
1ºCOGNOM (o raó social)

2ºCOGNOM

NOM

LOCALITAT

C.P

DNI

DOMICILI
CARRER, NÚMERO, PIS, PORTA, ESCALA...

TELÈFON

MÒBIL

PROVÍNCIA

e-mail

DADES DEL VEHÍCLE
MATRÍCULA

MARCA

MODEL

COLOR

TIPUS TARGETA
25 HORES

50 HORES
TARIFA

100 HORES
TARIFA

PÚBLIC
PERSONAL CAMPUS NORD
ESTUDIANTS I ALTRES CAMPUS ACREDITATS

TARIFA

PÚBLIC
PERSONAL/ESTUDIANTS
UPC

PÚBLIC
PERSONAL/ESTUDIANTS
UPC

DADES DE L'ABONAMENT (a omplir per Comsa)
B. magnètica
TAG

CÀRREGUES
DATA

IMPORT

HORES

DATA

IMPORT

HORES

DATA

IMPORT

HORES

OBSERVACIONS:

SIGNATURA DEL CLIENT I DATA

CONDICIONS GENERALS DEL SERVEI
Primera: El present contracte es formalitzarà amb l'acceptació i signatura per part de l'usuari.
Segona: L'usuari no disposarà de plaça fixa a l'aparcament.
Tercera: Les hores carregades a la tarjeta no tindran caducitat, però en cas de baixa no es retornarà en cap cas el saldo restant.
Quarta: S'abonaran 10€ en concepte de dipòsit de la targeta. En el cas de pèrdua o robatori de la targeta, l'usuari haurà de fer-se càrrec de l'import
de reposició de la mateixa.
Cinquena: Els titulars hauran d'estacionar el seu vehicle exclusivament a les plantes -3, -4 i -5.
Sisena: Per poder gaudir del 30% de descompte s'haurà d'acreditar la condició d'estudiant o personal de la UPC mitjançant el carnet de la UPC,
i per gaudir del descompte per a personal d'altres campus caldrà aparèixer a la llista facilitada per la UPC.
Setena: Les recàrregues s'hauran d'efectuar al centre de control de l'aparcament durant el seu horari d'obertura. Altrament, existirà la possibilitat
de pagar la sobreestada a preu de rotació de ticket normal als caixers.
Les targetes de titulars que es beneficiin de condicions especials, són d'ús personal i intransferible. La infracció d'aquesta norma serà motiu de baixa.
COMSA garanteix d'absoluta confidencialitat les dades personals dels usuaris. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades
gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de COMSA, creada sols per la gestió de les dades dels abonats.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades.

