Perquè vull formar part del sistema de subscripció?
Vull tenir ACCÉS A UN GRAN FONS D'OBRA GRÀFICA ORIGINAL DISPONIBLE / Vull poder adquirir obra gràfica original
pagant una QUOTA MENSUAL DE 50€ MÍNIM / Vull tenir, en cada retirada d’obra gràfica, un 20% DE DESCOMPTE sobre
el PVP, des del primer dia/ Vull poder tenir certes facilitats en l'adquisició d'obra única (Consultar)/ Vull amb la meva
quota mensual, a més d'estar adquirint obra gràfica original per a gaudir a casa, RECOLZAR UNA INSTITUCIÓ
CULTURAL, fundada el 1982, que treballa per a la CONSERVACIÓ DE LES TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ TRADICIONALS,
distingida amb la MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT (2018) i el PREMI RAMON LLULL (2022); per a mantenir viu i actiu un
llegat històric; que està COMPROMESA AMB L'ART CONTEMPORANI; COMPROMESA AMB LA SOCIALITZACIÓ DE L'ART a
través de l'edició d'obra gràfica original; que impulsa PROJECTES EXPOSITIUS D'EXCEL·LÈNCIA I QUALITAT, en els quals
l'obra única i l'obra gràfica conviuen, en equilibri, com a mitjans expressius per si mateixos, ESTIMULANT SEMPRE EL
CREADOR; Vull que 6A segueixi acompanyant l’artista en el camí creatiu, i que m’acompanyi a mi, com a subscriptor,
en el camí de GAUDIR L'ART I LA CULTURA A CASA.
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TELÈFON / CORREU EECTRÒNIC
Declaro que vull ser subscriptor de 6A TALLER I GALERIA D'ART (6A OBRA GRÀFICA, SL / CIF: B57052318) amb domicili a carrer
de la puresa, 8, 07001 Palma (Mallorca. Illes Balears) des d’aquest moment. He llegit i entès els AVANTATGES I CONDICIONS, del
sistema de subscripció. Mitjançant la signatura del present mostro la meva conformitat i accepto les condicions establertes per
6a i per aquest motiu sol·licito em domiciliïn una quota mensual de
€, en el següent

IBAN

ES

Alhora accepto a partir d’aquest moment la incorporació del meu mòbil i correu electrònic en la llista de difusió
del What6App i Newsletter de 6A TALLER I GALERIA D’ARTper tal de rebre les comunicacions sobre les activitats
que porten a terme, i per a que consti, signo el present dia
de
de l'any
SIGNATURA

a

AVANTATGES I CONDICIONS SISTEMA DE SUBSCRIPCIÓ 6A: Des del moment que ets subscriptor gaudeixes d'un 20% de descompte sobre el PVP de
tota l'obra gràfica original, estampada i editada per 6A, disponible (a excepció d'obra única, monotips i escultures úniques, originals i
múltiples). Les subscripcions es formularan per una quota mensual de 50 euros (mínim). Aquest pagament es realitzarà mitjançant
domiciliació bancària. La subscripció ha de tenir una durada mínima d'un any (12 mesos), a comptar des de la signatura del present document.
El subscriptor únicament podrà aplicar el seu saldo favorable amb obra gràfica original disponible, editada per 6A. En cas de retirar obra
gràfica original disponible per un valor superior al seu saldo favorable, el valor de l'obra retirada en cap moment podrà superar un saldo
negatiu superior a 1.500 euros, i s'anirà satisfent mitjançant la quota mensual o mitjançant el pagament de “quota extra”. Es podran suspendre
els pagaments mensuals al fet que s'obliga sempre que existeixi saldo al seu favor. En cas de voler suspendre els pagaments, s'ha de comunicar
degudament amb 15 dies d'antelació a finalització del mes, mitjançant correu electrònic. En cas de suspendre els pagaments sense avisar
correctament se li descomptaran del seu compte de subscripció les comissions per devolució del rebut impagat, sigui com sigui el motiu, que
l'entitat bancària executi. Als tres rebuts impagades sense la deguda comunicació per part del subscriptor es procedirà a una baixa immediata.
En cas de rebut impagat amb saldo negatiu, ens posarem en contacte amb vostè per a saber la causa. En cas de no resposta, o bé no aportar una
solució de liquidació, *6a Obra Gràfica SL es reserva el dret d'emprendre accions legals oportunes per tal de recuperar l'import no satisfet per
retirada d'obra gràfica original sense atendre el pagament. El seu compte de subscripció és personal i intransferible. *6a OBRA GRÀFICA SL es
reserva el dret d'admissió en el sistema de subscripció. Com a nou subscriptor de *6a rebrà una QUOTA DE BIENVENIDA de 50 euros, que es farà
efectiva en el seu compte de subscripció una vegada s'hagi carregat la seva primera quota domiciliada. Si es dona de baixa, pel motiu que
sigui abans de l'acabo al que està obligat, automàticament es descompta del seu compte de subscriptor la Quota de Bienvenida adjudicada, o bé
s'haurà de reemborsar en cas de no haver-hi saldo en el seu compte de subscripció. Si es fa subscriptor gràcies a un altre subscriptor, faci'l
saber, ja que la fidelitat de l'antic subscriptor tindrà avantatges per a ell. Els recordem que conceptes com emmarcar obres i altres Serveis
(transport, muntatge, etc.) no s'inclouen en el sistema de subscripció i seran abonats a part. Sol·licitin més informació en cas d'adquisició d'obra
única, ja que per ser subscriptors tindran facilitats. SIGNATURA L'INTERESSAT UNA VEGADA EMPLENAT AQUEST ARXIU HA D'ENVIAR
MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC A contacti@6agaleriaart.com , MITJANÇANT ENVIAMENT POSTAL A 6A GALERIA D'ART CARRER DE LA PURESA,
8 0 PERSONALMENT DURANT LA SEVA PRÒXIMA VISITA A LA NOSTRA GALERIA. CLÀUSULA D'INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE: 6A Obra Gràfica, S.L. C/Puresa, 8 07001 Palma (ILLES BALEARS) , contacti@6agaleriaart.com, B57052318 FINALITAT: Gestionar
l'encàrrec i/o servei o producte sol·licitat i informar-lo dels nostres productes i serveis via electrònica i postal. LEGITIMACIÓ: Execució del
contracte i interès legítim a informar els nostres clients dels nostres productes i serveis. CESSIONS: Aquelles necessàries per a la prestació del
servei i les legalment previstes. CONSERVACIÓ: Mentre duri la relació amb el client i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per
a atendre eventuals responsabilitats. Dades comercials: quan l'usuari sol·liciti la seva baixa. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació,
supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant
l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es). ☐ NO DESITJO REBRE INFORMACIONS COMERCIALS al marge del *Newsletter de 6A GALERIA
D'ART.
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