
Política de ventas y devoluciones ASME 

 
PROCESO 

El usuario mayor de 18 años, tendrá que realizar la inscripción en el centro a través de la web a la 

correspondiente página de inscripción. El usuario no estará formalmente inscrito hasta que no haya realizado 

la inscripción y el pago. Una vez realizado, tendrá que dirigirse a la recepción de los centros de ASME al que se 

hayan inscrito a activar el método de acceso al centro y firmar digitalmente los documentos del alta.  

Los pagos podrán realizarse mediante nuestro TPV virtual, utilizando las tarjetas VISA, MASTERCARD Y 

AMERICAN EXPRESS 

El abonado autoriza a l’Associació Sant Martí Esport, con CIF G08932675, a que, desde la fecha de alta, se 

realice el cargo del servicio contratado y las renovaciones en el número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito 

especificada, según lo exigido por la ley de servicios de pago 16/2009. 

Cuando un recibo fuera devuelto por la entidad bancaria, se pagará en tarjeta o metálico en la recepción de la 

instalación, abonando el coste de la devolución de dicho recibo bancario. 

Los abonados que no estén al corriente del pago de sus cuotas, no podrán acceder a la instalación, pasando a 

causar baja automáticamente. 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN 

El usuario tiene derecho a la devolución del importe de la inscripción en los términos detallados en la web y en 

las condiciones siguientes: 

Comenzado el período de contratación, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE ESTE, ni se compensará por 

motivos ajenos a la instalación. 

Las bajas se tienen que informar por escrito antes del día 25 del mes en curso, para que no sea emitido el 

recibo del siguiente mes, firmando digitalmente la baja, o mediante correo electrónico. No se aceptan bajas 

informadas por ninguna otra vía.  

Las personas que causen baja y deseen formalizar la inscripción nuevamente, deberán estar al corriente del 

pago de sus cuotas. 

 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

La organización se reserva el derecho a posponer o cancelar un ALTA. En este caso, se informará y devolverá el 

pago correspondiente de manera íntegra. No se dará ningún otro tipo de compensación. 

 

 

 

 

 

 



Política de vendes i devolucions ASME 

 
 

PROCÉS 

L'usuari major de 18 anys, haurà de realitzar la inscripció en el centre a través de la web a la corresponent 

pàgina d'inscripció. L'usuari no estarà formalment inscrit fins que no hagi realitzat la inscripció i el pagament. 

Una vegada realitzat, haurà de dirigir-se a la recepció del centre gestionat per ASME al que s’hagi inscrit a 

activar el mètode d'accés al centre, i signar digitalment els documents de l'alta. 

Els pagaments podran realitzar-se mitjançant el nostre TPV virtual, utilitzant les targetes VISA, MASTERCARD I 

AMERICAN EXPRESS 

L'abonat autoritza a l’Associació Sant Martí Esport, amb CIF G08932675, al fet que des de la data d'alta, es 

realitzi el càrrec del servei contractat i les renovacions en el número de compte bancària o targeta de crèdit 

especificada, segons l'exigit per la llei de serveis de pagament 16/2009. 

Quan un rebut fos retornat per l'entitat bancària, es pagarà en targeta o metàl·lic en la recepció de la 

instal·lació, abonant el cost de la devolució d'aquest rebut bancari. 

Els abonats que no estiguin al corrent del pagament de les seves quotes, no podran accedir a la instal·lació, 

passant a causar baixa automàticament. 

 
 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ 

L'usuari té dret a la devolució de l'import de la inscripció en els termes detallats en la web i en les condicions 

següents: 

Començat el període de contractació, NO ES RETORNARÀ L'IMPORT D'AQUEST, ni es compensarà per motius 

aliens a la instal·lació. 

Les cancel·lacions s'han d'informar per escrit abans del dia 25 del mes en curs, perquè no sigui emès el rebut 

del següent mes, signant digitalment la baixa, o mitjançant correu electrònic. No s'accepten cancel·lacions 

informades per cap altra via.  

Les persones que causin baixa i desitgin formalitzar la inscripció novament, hauran d'estar al corrent del 

pagament de les seves quotes. 

 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ 

L'organització es reserva el dret a posposar o cancel·lar un ALTA. En aquest cas, s'informarà i retornarà el 

pagament corresponent de manera íntegra. No es donarà cap altre tipus de compensació. 

 


