
– OBJECTE 
Les presents condicions generals tenen per 
objecte definir les modalitats de funcionament i 
d'utilització de les targetes NUROIL, d'ara 
endavant “La/s Targeta/s”, emeses per les 
empreses del Grup SABATER NURI (SABATER NURI 
CARBURANTS, S.A, PEMANUR, S.L. y PETROCLAS 
2015, S.L), d'ara endavant “Les empreses”, al 
Client per a la venda de carburants i les possibles 
prestacions de serveis identificats en el 
formulari de sol.licitud des dels establiments 
dels quals son titulars cadascuna de les 
empreses. 
 
- ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRACTE 
El contracte celebrat entre totes les empreses 
del Grup SABATER NURI i el Client, compost pel 
formulari de sol � licitud, els annexos per vehicle 
i de les presents condicions generals d'ús de la/s 
Targeta/s, entrarà en vigor a partir de la data de 
la signatura per part de l´empresa davant la qual 
es realitzi la sollicitud d'adhesió del Client. 
 
- DURADA DEL CONTRACTE 
El contracte és celebrat per un període inicial de 
vint (24) mesos, tàcitament prorrogable per 
períodes idèntics, excepte en cas de decisió 
contrària d'una de les parts prèvia notificació a 
l'altra per carta certificada amb justificant de 
recepció dos (2) mesos abans de posar fi al 
Contracte vigent. Durant l'execució del 
Contracte, el Client pot sol � licitar (i) l'adhesió 
a altres targetes addicionals, (ii) o d'un o uns 
duplicats de targeta mitjançant una 
contrapartida financera fixada en la sol � licitud 
d'adhesió. Les targetes addicionals i els duplicats 
seran objecte d'un annex addicional en el 
Contracte. La durada de totes les Targetes del 
Client serà la mateixa que la de l´contracte, 
llevat cancel.lació prèvia de les mateixes per les 
causes establertes en el present contracte. 
 
– FUNCIONAMENT 
La Targeta és una targeta privada, vàlida només 
a Espanya per a la compra de carburants o 
l'execució de prestacions de servei en els punts 
de venda autoritzats que formen part de el grup 
SABATER NURI coneixent que la llista d'aquests 
punts de venda pot ser modificada en qualsevol 
moment. La Targeta és de la modalitat 
pagament al comptat o crèdit, depenent de el 
tipus de Tarjeta. La introducció del codi 
confidencial en el teclat de la terminal de 
pagament identifica el portador de la Targeta i 
autentifica la transacció entre el Client i el punt 
de venda. Tot ús de la Targeta obliga 
irrevocablement al Client que l'hagi utilitzat de 
pagar tots els imports que es derivin de les 
transaccions realitzades mitjançant la Targeta. 
Qualsevol tiquet lliurat al Client i / o l'historial 
de les transaccions del sistema de pagament 
constitueixen una prova de transacció. El Client 
ha de presentar obligatòriament la seva Targeta 
per a cada pagament, en cas contrari, el Client 
haurà de pagar amb qualsevol altre mitjà de 
pagament les quantitats de productes comprats 
i / o els serveis realitzats al preu marcat el dia 
de la compra. L´empresa del Grup SABATER NURI 
titular dels subministraments declina qualsevol 
responsabilitat en cas d'incidents en el 
funcionament de la Targeta resultants d'un ús i 
/ o manipulació incorrecte per part del Client i 
no pot garantir el funcionament continu del 
lector de la targeta requerit per a les 
transaccions per targeta, i el prèviament i sense 
justificar la retirada i el Client es compromet a 
tornar-la. El Client està obligat a no guardar el 
codi confidencial i la Targeta en el mateix lloc i 
a prendre totes les precaucions per evitar un ús 
fraudulent d'aquest sistema de pagament. Les 
Targetes deteriorades, extraviades o robades 
poden ser substituïdes mitjançant una 
contrapartida financera per Targeta, excepte en 
cas de Targeta defectuosa. En aquest últim cas, 

el Client haurà de retornar la targeta a les 
empreses emissores, en cas contrari haurà 
d'abonar el preu indicat. 
 
– PROPIETAT DE LES TARGETES I PREVENCIONS 
D´US 
La Targeta és propietat de les empreses 
emissores, que es reservan el dret de retirar la 
targeta per comunicació escrita sense avisar   
prèviament i sense justificar la retirada i  el 
Client es compromet a tornar-la. El Client està 
obligat a no guardar el codi confidencial i la 
Targeta en el mateix lloc ia prendre totes les 
precaucions per evitar un ús fraudulent d'aquest 
sistema de pagament. Les Targetes 
deteriorades, extraviades o robades poden ser 
substituïdes mitjançant una contrapartida 
financera per Targeta, fixada en la sol.licitud 
d'adhesió, excepte en cas de Targeta 
defectuosa. En aquest últim cas, el Client haurà 
de retornar la targeta a quasevol de les 
empreses emissores, en cas contrari haurà 
d'abonar el preu indicat. 
 
– PRESTACIONS DE SERVEIS 
El Client pot subscriure un o diversos serveis a la 
sol.licitud d'adhesió o durant l'execució del 
Contracte a través d'una clàusula addicional. 
 
- PÈRDUA / SOSTRACCIÓ DE LA TARJETA 
En cas de pèrdua o de sostracció de la targeta, 
el Client té l'obligació, d'una banda de cridar 
immediatament a grup SABATER NURI, (93 580 
00 18), durant els horaris d'oficina següents: de 
08.00ha 19h00 de dilluns a divendres, excepte 
en dies festius, i de l'altra, confirmar per escrit 
(a l'adreça següent: Grup SABATER NURI, Av Can 
Pallarès, s / n. Polg. industrial Polizur. 08290, 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona) o enviar un 
correu electrònic a l'adreça següent: 
sabaternuri@sabaternuri.com), deixant 
constància de la trucada en les quaranta- vuit 
(48) hores, adjuntant la declaració de pèrdua o 
sostracció denunciada a les autoritats 
competents. El Client serà responsable de l'ús 
fraudulent de la seva targeta i s'inclouran els 
costos i les despeses incorregudes en cas d'ús 
fraudulent, durant el termini de quaranta-vuit 
(48) hores a partir de la recepció de la 
notificació escrita per part del Client. 
 
- FACTURACIÓ – PAGAMENT 
La facturació dels imports deguts per part del 
Client a l´empresa emissora titular de 
l´establiment on es realitzen els 
subministraments, es realitzarà automàticament 
l'últim dia de cada mes. Qualsevol incident en el 
pagament pot comportar el bloqueig i/o la 
sol.licitud de devolució de la Targeta en qüestió 
o de totes les Targetes del Client. 
 
- RESCISSIÓ - FI DEL CONTRACTE 
En cas d'incompliment de qualsevol compromís 
contractual per una o altra banda, la part 
perjudicada pot posar fi al contracte amb un 
preavís de quinze (15) dies, després d'haver 
exigit que l'altra part executi les seves 
obligacions per carta certificada amb justificant 
de recepció , quedant aquest estèril i sense 
perjudici de danys i interessos. l´empresa 
emissora titular de l´establiment on es realitzen 
els subministraments, podrà rescindir el 
contracte, sense previ avís i sense perjudici  de 
quasevol recurs en cas d´us abusiu d´una targeta 
per part del Cliente; La finalització del Contract 
per quasevol motiu comporta les obligacions 
següents a càrrec del Client: - El Client no podrà 
utilitzar les targetes corresponents a partir de la 
data de fi de contracte. – El client haurà de 
pagar tots el imports deguts amb causa en 
aquest contracte, d'acord amb les condicions del 
reglament que preveu l'article  8 de les presents. 
 
- RESPONSABILITAT 

Dins dels límits del dret aplicable, la 
responsabilitat contractual de l´empresa 
emissora titular de l´establiment on es 
realitzen els subministraments cap al Client es 
limita exclusivament als danys directes i no pot 
excedir l'import facturat al Client l'any 
anterior al que s'hagi realitzat el dany o si el 
dany tingués lloc durant el primer any de 
contracte, la suma facturat al client en l'any 
en què s'hagi efectuat el mal. 
 
- DADES PERSONALS 
Les seves dades personals podran ser incloses 
en les fitxers automatitzats el responsable del 
qual son les empreses emissores,   amb  la 
finalitat de gestionar la facturació dels 
productes i serveis oferts i el normal 
desenvolupament de la relació comercial. Amb 
aquesta mateixa finalitat, les seves dades 
també podran ser cedides a altres empreses 
del grup SABATER NURI. Vostè pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, cancel � lació i 
oposició davant el nostre Departament de 
Protecció de Dades, email: 
jorge.garcia@sabaternuri.com, Fax: 93 592 29 
agost. Av Can Pallarès, s/n. Polg. Industrial 
Polizur. 08290, Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
 
– CESSIÓ 
Les empreses del grup SABATER NURI poden en 
qualsevol moment cedir tot o part dels seus 
drets i obligacions en els termes del present 
Contracte. El Client no podrà transferir sota 
cap forma, tot o part dels seus drets i 
obligacions sorgides del Contracte sense 
l'acord explícit i previ de les empreses del grup 
SABATER NURI titulars de las Targetes. 
 
- DISPOSICIONS GENERALS 
Les condicions generals representen l'acord de 
les parts i anul.len o substitueixen qualsevol 
altre tipus de document, entenent 
especialment que les condicions de compra del 
Client no poden ser aplicables. Grup SABATER 
NURI podrà modificar o anul.lar en en 
qualsevol moment els carburants i els serveis 
oferts. Les condicions generals podran ser 
modificades en qualsevol moment. Les noves 
condicions generals seran enviades a petició 
del Client. 
 
- LLEI APLICABLE I ASSIGNACIÓ DE  JURISDICCIÓ 
El present contracte es regeix per la legislació 
espanyola. Tot litigi o oposició entre les parts, 
fins i tot en cas de pluralitat dels demandats, 
se sotmetrà a la competència exclusiva dels 
Tribunals de Barcelona. 
 
 

	


