www.grosmercat.es

SOL·LICITUD DE TARGETA CLIENT
Tipus de titular:

□ Persona física

□ Persona jurídica

Epígraf fiscal (IAE):

Nom titular:

Núm. d’identificació:

Representant (només si és una societat):

NIF:

DADES FISCALS:
Núm.:

Adreça fiscal:
Població:

Província:

Esc:

Pis:

CP:

País:

Esc:

Pis:

CP:

País:

DADES COMERCIALS:
Nom comercial:
Adreça comercial:

Núm.:

Població:

Província:

□ Enviament a l’adreça fiscal

□ Enviament a l’adreça comercial

Persona de contacte:
Telèfon:

Mòbil:

email:

DADES ESPECÍFIQUES:

□ Dilluns □ Dimarts □ Dimecres □ Dijous □ Divendres □ Dissabte □ Diumenge
Mesos de tancament del negoci: □ GEN □ FEB □ MAR □ ABR □ MAI □ JUN □ JUL □ AGO □ SET □ OCT □ NOV □ DES
Dia de tancament setmanal :

* Camps a omplir pel centre.

HORECA

□

RETAIL

Especialització:
1 forquilla
2 forquilles

□

□

Cobertura de negoci:
Esmorzars
Migdia

□

□

Cuina: SÍ

□ NO □

□ 3 forquilles □ 4 forquilles □ 5 forquilles

□ Berenar □ Sopar □ Copes

m2 sala:
Número d’empleats:

Preu mig carta / menú :

Número de taules:

Número d’empleats:

Centre:

Núm. client:

CNAE:

□

Número de botigues:

SUBCNAE:

Tipus Client:

Comercial:

□ Delivery □ Cash

Amb aquest NIF es troba vostè subjecte al règim del recàrrec d'equivalència per la normativa de l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)?

SÍ □

NO □

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc
per tal que les dades que ens facilita seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Miquel Alimentació Grup, SAU, amb domicili a Pol. Empordà Internacional, C/Germans Miquel, s/n, 17469Vilamalla, amb la finalitat d’administració, gestió i manteniment de les relacions contractuals.
L’informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses integrants del GRUP MIQUEL (d’ara endavant totes elles, inclusivament Miquel Alimentació Grup, SAU, denominades GRUP
MIQUEL), amb la finalitat de poder remetre-li informació comercial sobre prestació de serveis que puguin ser del seu interès, així com les gestions addicionals o complementàries que siguin
necessàries en l’àmbit de la relació que manté amb GRUP MIQUEL.
Així mateix, vostè consenteix expressament en el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar sobre productes, serveis, iniciatives i promocions que puguin ser del seu interès,
desenvolupats pel GRUP MIQUEL, a través de mitjans postals o electrònics (entre d’altres, via correu electrònic i / o telèfon mòbil, SMS / MMS), o altres formes de comunicació a distància, ja sigui
directament per Miquel Alimentació Grup, SAU, o per qualsevol altra empresa de GRUP MIQUEL (la composició actualitzada es troba accessible a http: / /www.miquel.es/), que presten els seus
serveis en diferents àrees de negoci de distribució: Cash & Carry, Supermercats, Franquícies, Línia Majorista, Import / Export i Food Service.
Li recordem que, d’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè podrà revocar el seu consentiment a això en qualsevol moment, mitjançant una
comunicació adreçada a GRUP MIQUEL o mitjançant els enllaços facilitats per a aquest motiu en les comunicacions remeses per Miquel Alimentació Grup, SAU o les empreses del GRUP
MIQUEL.
Així mateix, l’informem que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentada Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, dirigint un escrit a Miquel
Alimentació Grup, SAU, a l’atenció del Departament Jurídic o mitjançant correu electrònic al Servei d’Atenció al Client sai@miquel.es, acompanyant fotocòpia del DNI o document anàleg.
( ) No autoritzo al tractament de les meves dades amb finalitats comercials / publicitàries.
( ) No autoritzo la cessió de les meves dades a les diferents empreses del GRUP MIQUEL, diferents de Miquel Alimentació Grup,
SAU (la composició actualitzada es troba accessible a http://www.miquel.es/), que presten els seus serveis en diferents àrees de
negoci de distribució: Cash & Carry, Supermercats, Franquícies, Línia Majorista, Import / Export i Food Service.
Per a més informació consulti al nostre personal, la nostra pàgina web http://www.miquel.es/, o al Servei d’Atenció al Client: tel. 900
300 097.

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les condicions
establertes i a la informació que figura en aquest document.

Validesa de la sol·licitud subjecte a la signatura de les dues fulles.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 587 , Full 1, Fulla GI - 11489 , CIF ES A17371758 .

DADES PER A COMUNICACIONS:

INFORMACIÓ AL CLIENT
1. Gros Mercat és un centre cash&carry de venda de productes al major per a hostaleria, per a comerciants
minoristes i altres professionals.
2. Amb l’obtenció de la Targeta Client es faculta al seu titular per poder comprar els productes oferts en
venda al centre Gros Mercat, en l’horari d’obertura al públic, així com participar en les promocions que en
cada moment Gros Mercat pot realitzar, d’acord amb les condicions que s’estableixen.

4. El titular de la Targeta Client és responsable de l’ús de la mateixa. Gros Mercat es reserva el dret de
cancel·lar o eliminar una Targeta Client si considera que està fent un ús no correcte, per imperatiu legal o
si transcorre més d’un any sense realitzar compres al centre, sense que això generi cap dret
d’indemnització ni compensació.
5. Les compres s’hauran de pagar al comptat i les factures s’emetran a nom del titular de la Targeta Client
carregant-se en ella l’import de l’IVA o de l’IGIC (segons correspongui). Els preus dels productes estan
indicats sense IVA/IGIC, aquest impost es carregarà en efectuar el pagament dels productes.
6. Les reclamacions s’hauran d’efectuar al centre, aportant la factura original.
7. Els clients accepten i hauran de respectar les polítiques establertes per Gros Mercat en el que refereix a
l’ús d’instal·lacions, seguretat i promocions. Així mateix s’haurà de respectar i fer un ús adequat dels
equips, accessoris i complements del Gros Mercat. Queda prohibit accedir als productes
emmagatzemats fora del lineal d’exposició, els empleats del centre facilitaran els productes sol·licitats
fora d’aquest abast.
8. És requisit imprescindible accedir al centre mitjançant la seva Targeta Client. L’accés de menors d’edat
únicament podrà realitzar-se acompanyats dels seus pares o tutors legals titulars de la Targeta Client i
sota la seva responsabilitat. Queden reservats els drets d’admissió, per a qualsevol conducte incívica i
contrària a qualsevol normativa aplicable, així com a la moral i a l’ordre públic.
9. Gros Mercat es reserva el dret de variar les presents condicions, en qualsevol moment, fent l’oportuna
comunicació d’aquestes actualitzacions a través de la web www.grosmercat.es.
10. El client accepta de manera expressa, des de la llibertat i autonomia de la voluntat, que la present
sol·licitud de la Targeta Client i el seu ús es realitzen sota la seva responsabilitat assumint aquestes
condicions.

Data i firma del titular o representant:

El signant ha llegit, ha entès i dóna la seva conformitat a les condicions
establertes i a la informació que figura en aquest document.

Validesa de la sol·licitud subjecte a la signatura de les dues fulles.

Inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 587 , Full 1, Fulla GI - 11489 , CIF ES A17371758 .

3. Per disposar de la Targeta Client es requereix de la presentació dels documents sol·licitats per Gros
Mercat amb l’objectiu d’acreditar l’activitat professional del sol·licitant. Totes les dades i documentació
facilitada hauran de ser completes, veraces, certes i legítimes.
Aquesta targeta és personal i intransferible sense possibilitat de cessió o transmissió. En cas de pèrdua,
robatori o extraviament s’haurà d’informar de manera immediata al centre habitual, per procedir a la seva
anul·lació i emissió de la nova Targeta Client.

