ALTA CLUB VIORIGEN
Jo___________________________________________________________
amb domicili a__________________________________________;
Municipi i C.P._____________________________________
Telf.:_________________________ vull ser soci del Club ViOrigen per gaudir dels
avantatges especificats a continuació, per la qual cosa, em comprometo també a
acceptar i complir-ne les condicions:
1- 10€ de regal per a la primera comanda en forma de codi de descompte per
registrar-se al Club i que s’enviarà al correu electrònic, i que només es podrà fer
servir en una comanda mínim de 80€ en vins + els ports.
2- Codi de descompte permanent del 5% per a les següents comandes i/o
activitats.
3- Si acceptes totes les sis seleccions de l’any obsequi a escollir, un tast gratuït a la
nostra sala de tast ubicada a Gandesa o bé una ampolla a escollir entre les
diferents propostes que us proposarem (10-15€).
Els avantatges es podrien ampliar més endavant.
ViOrigen proposarà als socis sis seleccions de 6 vins al llarg de tot l’any, els mesos de
febrer, març, maig, juny, setembre i novembre.
La condició per ser soci són:
-

Acceptació d’un mínim de 3 seleccions a l’any que tindran un preu que
oscil·larà entre els 70 i 99€ (excepte alguna remesa especial) i ports inclosos.

En cas de no complir amb aquesta condició es donarà de baixa el soci automàticament.
Els vins de la Terra Alta representaran sempre entre el 80 i el 100% de les seleccions,
exceptuant algun cas especial.
El soci rebrà la informació de la selecció el dia 1 de cada mes o el primer dia laborable
de cada mes, i tindrà fins el dia 10 per acceptar o no la selecció; en cas d’acceptar es
farà el cobrament via gir bancari, per això deixo el meu número de compte bancari
(IBAN)_______________________________________________________________.
Els socis que s’inscriguin de la Terra Alta se’ls hi descomptarà la part del transport,
però ho hauran de passar a buscar per la nostra sala de tast.
Per tot això, estic d’acord en que se m’envií la informació al correu electrònic:

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), l'informem
que les dades personals i adreça de correu electrònic de l'interessat, seran tractades sota la responsabilitat de VIORIGEN, C.B. per un interès legítim i per a l'enviament de comunicacions
sobre els nostres productes i serveis i es conservaran mentre cap de les parts s'hi oposi. Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal. L'informem que pot exercir els
drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al seu tractament adreçant-se a Carrer Doctor Ferran, 51 - 43780 GANDESA (Tarragona).
Email: info@viorigen.com. Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en www.aepd.es.
PUBLICITAT: En compliment del que preveu l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), si vostè no desitja rebre més informació
sobre els nostres productes i / o serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@viorigen.com, indicant en l'assumpte "BAIXA" o "NO ENVIAR".

