El present Avís Legal regula els serveis que el titular posa a
la disposició dels seus usuaris
Identificació
El titular de la web és: Jesús García Fuentes
CIF/NIF: 33889568B
Raó social: Alberg Refugi d'Arestui
C/ únic, s/n
25595-Arestui
Llavorsí
Telèfon: 680 56 53 76
E-mail: alberg-arestui@hotmail.com

Propietat Intel·lectual
Els propietaris de la Web són titulars en exclusiva de tots els continguts del
lloc web: www.albergrefugiarestui.com
, textos, gràfics, imatges, logotips,
arxius de software, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de
continguts, està totalment prohibida la reproducció total i / o parcial,
comunicació pública i magatzematge d'aquesta pàgina i de qualsevol un altre
material i / o element que la integri protegit per la Llei de Propietat
Intel·lectual, sense obtenir el consentiment previ del titular.

Condicions generals d'ús
L'usuari de la pàgina web (d'ara endavant l'usuari) accepta plenament i sense
reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada
pel titular al moment mateix que l'usuari accedeixi a la pàgina web.
La pàgina web pot ser visitada lliurement i l'usuari es compromet a utilitzar
els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons
costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà
d'utilitzar la pàgina web amb efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets
i interessos de tercers.
El titular no es responsabilitzen dels errors o omissions,dels continguts de la
Web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni
dels dany derivats de la utilització de la Web, ni per qualsevol actuació
realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
Els titulars ni garanteixen l'absència de virus o altres elements lesius que
poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents
electrònics o en els fitxers de l'usuari de la Web; ni responen dels danys i
perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o tercers.
El contingut de la pàgina web podrà ser modificat,ampliat o suprimit a
qualsevol moment, sense previ avís. Els titulars es reserven el dret
d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de
limitar i impedir l'accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament,
sense prèvia notificació, i que els continguts són correctes i exactes.
Ús de cookies (no s'utilitzen cookies)

