SOCA Art Termes i Condicions
A continuació s’indiquen els termes I condicions que apliquen a tota transacció entre SOCA
Art Gallery (SOCA Art Gallery n’és part de la companyia SOCA Bio Art) (nosaltres) I el
client (tu), per al teu coneixement I ús de la nostra pàgina web o de les xarxes socials.
És possible canviar els presents termes en funció de canvis en la normativa legal, per la quela
cosa seran vigents aquells que estiguen publicats en la nostra web el dia en que es produisca
una ordre de compra.

Utilització de la nostra pàgina web o de les xarxes socials:
Ningú amb menys de 18 anys podrà comprar res del nostre catàleg
Totes les pintures, escultures, litografies, ceràmiques… (Obres) que estan a la venda on-line
fan referència a mesures aproximades. Si vols verificar les mesures exactes, amb o sense
marcs o altres suports, fes el favor de preguntar-nos.
Nosaltres prenem totes les precaucions possibles per tal que les imatges mostrades
representen fidelment la realitat de les obres oferides, encara que no ens podem fer
responsables de la forma en que apareguen en el seu terminal, donat el cas que es poden
introduir lleugeres variacions respecte de la imatge original.
Els drets de propietat intel•lectual romanen a nom de l’artista que les va crear. La reproducció
de les mateixes no està permesa en cap cas sense el permís del propi artista.

Informació respecte al Copyright:
El copyright de les obres pertany a l’Artista que va realizar cadascuna de les mateixes.
El Comprador no està autoritzat a realizar cap tipus de canvi en les obres ni a replicar-les.

Reserva, compra, enviament, cancel•lació o cessió de propietat:
El teu contracte és amb nosaltres i no amb els artistes. No hauràs, de cap manera, d’entrar en
contacte amb els nostres autors en referència a les compres, devolucions o comissions.
Si desitges reservar una obra hauràs de pagar un dipòsit no retornable, que serà respectat pels
temps que acordem formalment.
Totes les obres romandran de la nostra propietat fins que el pagament total s’haja fet efectiu.
Una vegada el susdit pagament siga efectiu tant la propietat com el risc inherent passaran a
ser teus.

Enviament:
L’enviament es produirà entre 7 I 14 dies (per a obres originals), en funció de la destinació,
sent possible algun increment en el cas d’enviaments internacionals, obre emmarcades o que
s’hagen d’imprimir. En tot cas estarem en contacte per tal d’informar-te dels temps I del
procés. Encara I que la majoria de les obres no contenen cristall, es procedirà al seu
embalatge de forma escrupolosa per tal d’evitar qualsevol dany Durant el transport.

Devolució d’obres adquirides en la galeria:
Com a norma, no acceptem devolucions d’obres una vegada finalitzat el procés de compra.
En tot cas, ens reservem el dret d’oferir una carta de crèdit o un canvi en el cas que es donen
certes circumstàncies.

Devolució d’obres adquirides on-line:
Et demanem que penses curosament la teua compra, per tal d’assegurar-te que fas la tria
correcta, per a la qual cosa ens oferim per tal de donar-te tot l’assessorament que et calga per
tal de prendre la decisió més adequada. En el lamentable cas que no estigues completament
satisfet amb la teua adquisició, tindràs set dies per tal de cancel•lar-la, a comptar a partir de la
data de recepció.
Per favor, envia la teua cancel·lació a infor@soca-art.com, incloent-hi el teu nom, número i
data de la ordre de compra, adreça de e-mail i número de telèfon per a contacte, així com el
motiu de la teua devolució. Les despeses derivades de la devolució estaran al teu càrrec i serà
la teua responsabilitat qualsevol perduda o dany causat a l’obra, que haurà d’arribar a
nosaltres en perfecte estat, és a dir, en el mateix que va arribar a tu. En tot cas, no serà
acceptada una cancel•lació d’una adquisició personalitzada seguint els teus requeriments (per
exemple, quan s’haja emmarcat específicament per a tu o quan una fotografia s’haja imprès
en un format fora del estàndard)
Procedirem al retorn dels diners pagats en un termini de 30 dies a partir de la recepció de
l’obra tornada, la qual cosa es farà efectiva a través de la mateixa targeta de crèdit utilitzada
per a la compra Els termes de cancel•lació s’oferiran per escrit junt a l’obra en el moment del
seu enviament.

Dades Personals:
Les dades de caràcter personal derivades del procés de petició de informació o compra final,
seran utilitzats, exclusivament, per als propòsits de la venda i et mantindrem informat del seu
ús en tot moment. Per a més informació respecte dels teus drets, et recomanem que consultes
la nostra Política de Privacitat.

