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CONDICIONS	GENERALS	DE	CONTRACTACIÓ	DE	

CAMPING&RESORT	SANGULÍ	SALOU	
 
BUNGALOWS	/	MOBILHOMES	/	LODGES	

• Els	animals	domèstics	no	són	admesos	a	cap	Bungalow,	Mobilhome	o	Lodge.	
• L’allotjament	 estarà	 a	 disposició	 del	 client	 a	 partir	 de	 les	 16	 h	 del	 dia	 d’arribada	

contractat.	
• La	 sortida	 s’haurà	 d’efectuar	 abans	 de	 les	 11	 h	 i	 caldrà	 que	 l’allotjament	 quedi	 en	

bones	 condicions	 (per	 exemple,	 brossa	 retirada	 i	 vaixella	 neta	 o	 ubicada	 al	
rentavaixella),	així	com	el	mobiliari	ubicat	a	la	posició	inicial	del	moment	de	l’entrada.	

• La	 reserva	 es	 mantindrà	 fins	 a	 les	 12	 h	 del	 dia	 posterior	 a	 la	 data	 d’arribada	
contractada.	 La	 no	 compareixença	 del	 client	 passat	 aquest	moment,	 s’equipararà	 a	
una	cancel·lació	de	reserva	feta	en	termini	inferior	als	20	dies	d’antelació	explicada	en	
l’apartat	corresponent.		

	
PARCEL·LES	

• La	 parcel·la	 reservada	 estarà	 a	 disposició	 del	 client	 a	 partir	 de	 les	 13	 h	 del	 dia	
d’arribada	contractat.	

• La	sortida	s’haurà	d’efectuar	abans	de	les	12	h	i	caldrà	que	la	parcel·la	quedi	en	bones	
condicions	 (per	 exemple,	 sense	 cap	 element	 abandonat	 a	 terra	 o	 penjant	 entre	 els	
arbres).	

• L’ocupació	màxima	per	parcel·la	és	de	6	persones	(nens	inclosos).	
• Els	 propietaris	 dels	 gossos	 que	 accedeixin	 a	 les	 instal·lacions	 hauran	 d’acreditar	 a	

l’entrada	que	es	disposa	del	carnet	de	vacunació	al	dia	i	del	xip	reglamentari.	
	
GARANTIA	A	CÀRREC	DE	CLIENTS	RESORT	
Camping	&	Resort	Sangulí	Salou	es	reserva	el	dret	a	demanar	100	€	de	dipòsit	a	 l’entrada	en	
concepte	de	garantia	enfront	dels	perjudicis	provocats	per	un	comportament	inadequat,	danys	
en	 les	 instal·lacions,	 desperfectes	 a	 l’allotjament,	 així	 com	 per	 l’ús	 de	 la	 caixa	 forta	 i/o	
bicicletes	durant	la	seva	estada.	
Com	 a	 alternativa	 al	 punt	 anterior,	 tots	 els	 clients	 allotjats	 podran	 optar	 per	 a	 facilitar	 una	
targeta	de	crèdit,	substitutiva	del	dipòsit,	en	concepte	de	garantia.	
	
AVANÇAMENT	DE	LA	RESERVA	PER	LA	PRÒXIMA	TEMPORADA		

• Per	 a	 la	 millora	 de	 la	 satisfacció	 del	 client,	 la	 Direcció	 posa	 a	 la	 seva	 disposició	 la	
possibilitat	de	realitzar	reserves	per	a	la	següent	temporada		abans	de	la	publicació	de	
les	tarifes	definitives	(que	es	produeix	al	desembre).	Aquest	fet	suposa	que	el	preu	de	
la	 tarifa	 utilitzat	 per	 a	 calcular	 la	 reserva	 és	 sempre	 de	 caràcter	 provisional.	 La	
publicació	 de	 les	 tarifes	 definitives	 i	 les	 dates	 de	 la	 temporada	 següent	 es	 faran	
públiques	a	través	de	la	pàgina	web.	Per	aquest	mateix	motiu,	el	preu	i	les	dates	finals	
de	la	seva	estada	poden	veure’s	modificats.	Fins	a	15	dies	després	de	la	publicació,	el	
client	 té	 la	 possibilitat	 d’anul·lar	 la	 seva	 reserva	 per	 disconformitat	 amb	 el	 preu	
definitiu,	sense	cap	càrrec	i	amb	devolució	íntegra	de	la	quantitat	abonada	a	compte.		
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• El	 càlcul	 definitiu	 del	 preu	 de	 l’estada	 s’establirà	 en	 base	 als	 preus	 publicitats	 a	 la	

pàgina	web.	 Si	 la	 reserva	 s’ha	 fet	 amb	anterioritat	 a	aquesta	data,	 caldrà	 re	 calcular	
posteriorment	el	preu	final	de	l’estada	contractada	i	de	la	part	pendent	de	pagament,	
que	s’abonarà	a	la	seva	arribada	a	Camping	&	Resort	Sangulí	Salou.	

• Camping	&	Resort	Sangulí	Salou	inclou	el	detall	del	número	d’allotjament	a	la	reserva.	
No	 obstant	 l’anterior,	 l'assignació	 d'un	 número	 concret	 d’unitat	 d’allotjament	 no	
suposa	 cap	 tipus	 de	 responsabilitat	 per	 part	 de	 l’organització	 si,	 per	 força	 major,		
actuacions	de	manteniment	o	motius	organitzatius,	cal	modificar	l’assignació.	
	

	
IMPORT	DE	LA	BESTRETA	
El	percentatge	d’entrega	a	compte	per	a	les	reserves	serà	de:	

• 20%	de	l’import	de	l’allotjament	per	a	les	reserves	efectuades	fins	al	31	de	desembre	
de	l’any	anterior	a	l’estada	contractada.	

• 40%	de	l’import	de	l’allotjament	per	a	les	reserves	efectuades	a	partir	de	l'1	de	gener.	
• De	 conformitat	 amb	 l’apartat	 anterior,	 a	 partir	 de	 desembre,	 s’aplicaran	 les	 tarifes	

definitives	per	a	la	següent	temporada.	
	
Per	 confirmar	 la	 seva	 reserva	 d’allotjament,	 haurà	 d’abonar	 l’import	 de	 confirmació	
mitjançant	targeta	de	crèdit.	
La	 quantitat	 restant,	 juntament	 amb	 els	 extres	 contractats	 (bressols	 i	 cotxets),	 i	 l’Impost	
Turístic,	es	pagarà	a	la	Recepció	corresponent	en	arribar	a	Camping	&	Resort	Sangulí	Salou.		
L'import	de	l’Impost	Turístic	serà	de	0,5	€	per	nit	i	persona	de	17	anys	o	més,	amb	un	màxim	
de	7	nits	(subjecte	a	possibles	variacions	per	part	de	l’Autoritat	Tributària).	
	
CONDICIONS	DE	MODIFICACIÓ/	CANCEL·LACIÓ	DE	LA	RESERVA	

• Qualsevol	modificació	en	una	reserva	confirmada	s'haurà	de	sol·licitar	per	escrit	i	amb	
la	signatura	del	titular	de	la	reserva.	El	canvi,	en	cas	de	ser	possible,	s'acceptarà	per	
escrit	 des	 de	 la	 Central	 de	 Reserves.	 Aquest	 canvi	 meritarà	 35	 Euros	 en	 despeses	
d’administració,	si	és	la	segona	vegada	es	produeix	per	a	una	mateixa	reserva.	

• La	totalitat	de	l’import	de	l’estada	haurà	de	quedar	satisfeta	el	dia	d’arribada.	
• Les	condicions	generals	de	cancel·lació	de	reserva	són:	
- Pèrdua	del	10%	de	 la	quantia	entregada	a	 compte,	 si	 la	 cancel·lació	es	 rep	amb	una	

antelació	superior	a	30	dies	abans	de	la	data	prevista	per	l’arribada	contractada.	
- Pèrdua	del	50%	de	la	quantia	entregada	a	compte,	si	 la	cancel·lació	es	rep	entre	21	 i	

29	dies	abans	de	la	data	prevista	per	l’arribada	contractada.		
- Pèrdua	total	de	la	quantia	entregada	a	compte,	si	la	cancel·lació	es	rep	en	un	termini	

inferior	a	20	dies	abans	de	la	data	d’arribada	contractada.	
- La	 renúncia	 del	 client	 a	 exhaurir	 el	 temps	 d’estada	 contractat	 no	 donarà	 dret	 a	 cap	

retorn	ni	compensació	respecte	del	preu	pagat.	
- Les	cancel·lacions	s’han	de	 fer	per	escrit,	han	d’estar	signades	 i	 s'han	d'enviar	per	e-

mail	(mail@sangulisalou.com).	
	
ALTRES	

• Es	 recorda	 l’obligatorietat	 de	 dur	 la	 polsera	 d’identificació	 dins	 del	 recinte	 en	 tot	
moment	per	tal	de	garantir	el	control	dels	accessos.	

• Pot	consultar	les	Ofertes	Especials	a	la	nostra	web	www.sangulisalou.com	
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• La	Direcció	de	Camping	&	Resort	Sanguli	Salou	no	es	 fa	 responsable	de	 la	subtracció	

d’objectes	de	la	seva	propietat	que	pugui	eventualment	patir	durant	la	seva	estada	a	
les	nostres	 	 instal·lacions.	És	per	aquest	motiu	que	es	posa	a	disposició	del	client	 l’ús	
de	caixes	fortes.	

• L’equip	 de	 Camping	 &	 Resort	 Sangulí	 Salou	 edita	 els	 continguts	 de	 la	 web	 amb	 la	
màxima	 diligència	 possible,	 però	 podria	 donar-se	 el	 cas	 que,	 per	 causes	 alienes	 a	 la	
voluntat	 de	 l’empresa,	 es	 produís	 algun	 error	 tipogràfic	 o	 que	 alguna	 dada	 o	
informació	no	estigués	actualitzada	en	el	moment	de	ser	consultada	per	 l’usuari.	Per	
aquest	 motiu	 la	 Direcció	 manifesta	 que	 les	 referències	 (imatges	 i	 descripcions)	 als	
productes	 i	 serveis,	així	com	els	preus	 i	condicions	estipulats,	 tenen	una	mera	funció	
orientativa,	 no	 tenen	 contingut	 contractual	 i	 no	 són	 vinculants	 fins	 a	 la	 confirmació	
expressa	de	la	petició.	Si	algun	usuari	hagués	pres	la	decisió	de	contractar	basant-se	en	
una	informació	errònia	publicada	a	la	web,	la	Direcció	li	ho	comunicarà	i	aquest	tindrà	
el	dret	de	rescindir	el	contracte	sense	cap	cost	per	la	seva	part.	

• El	client,	al	moment	de	fer	 la	pre	reserva,	 	adquireix	el	compromís	de	 llegir	aquestes	
condicions	 de	 reserva,	 sent	 el	 pagament	 de	 la	 reserva	 i	 del	 total	 preu	 l’estada	
contractada	 un	 senyal	 d’acceptació	 de	 les	 mateixes	 i	 de	 la	 normativa	 interna	 de	
Camping	&	Resort	Sanguli	Salou.	

	
VÀLID	DES	DE	01/06/17	

	
		


