Registra’t
a la Targeta Més!
Una vegada creat el teu compte, començaràs
a acumular euros de gratificació amb les teves
compres, que podràs utilitzar per pagar les
futures compres, en els comerços adherits a la
plataforma.
Nom
Cognoms
DNI
Data de naixement		
Adreça
CP			Municipi
Telèfon
Correu electrònic

És gratuït!
—Amb el formulari adjunt
—A través de la intranet de Moneder:
moneder.cat/intranet
—Descarregant l’app de ripollet.cat/app
—Escanejant aquest codi QR:

La targeta
de Ripollet

A Ripollet, el comerç
premia la confiança!

Sexe* H) M)

Amb cada compra, euros de regal
que pots utilitzar per pagar
futures compres.

*Aquesta resposta és opcional.

El correu electrònic s’utilitzarà com a nom
d’usuari per accedir a la Intranet de moneder.cat/
intranet. Quan estigueu donats d’alta al sistema,
rebreu un correu electrònic amb una clau d’accés
generada aleatòriament per accedir a la intranet.
) Accepto les condicions generals d’ús i
funcionament del compte moneder per a usuaris
detallades en el revers del formulari.
Signatura:

Segell o nom del comerç, negoci o associació:

Targeta Més

Ajuntament de Ripollet
C. de Balmes, 2
A/e: comerciutat@ripollet.cat
ripollet.cat

Tot són beneficis
Amb cada compra, reps premis en forma de
punts o d’euros per pagar la propera.
Pots identificar-te en el teu comerç mitjançant:
—Targeta Més
—Nom, número de telèfon o DNI
—App de descàrrega gratuïta
Reps promocions personalitzades dels comerços
d’on ets client.

Targeta Més
La targeta
de Ripollet

El registre
és gratuït
Amb l’app gratuïta o per la web municipal
ripollet.cat podràs consultar les properes
promocions, la llista actualitzada de comerços
adherits, el valor de les gratificacions
acumulades, etc.

RESUM DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS I DE FUNCIONAMENT
DEL COMPTE MONEDER PER A TITULARS
Aquest document conté un resum de les condicions generals d’ús i funcionament del compte
moneder per a titulars que no pretén incloure tots els detalls de les condicions. L’acceptació
d’aquestes condicions d’us implica l’acceptació de les condicions generals d’ús i funcionament
del compte moneder per a titulars que es poden consultar a la web www.moneder.cat.
PRIMER: DEFINICIONS
1.1 Plataforma Moneder: és un sistema desenvolupat per Javajan (www.javajan.cat) i gestionat
per Moneder (www.moneder.cat).
1.2 Compte Moneder: és d’ús personal i intransferible per al titular, a qui permet obtenir, acumular
i gestionar moneda moneder emesa pels negocis o grups de negocis adherits a la Plataforma
de Fidelització Moneder.
1.3 Moneda moneder: és una moneda virtual que emet, deﬁneix i conﬁgura cada negoci o grup de
negocis adherits a la Plataforma de Fidelització Moneder, els quals hi atorguen una validesa que
pot ser equivalent a un import en euros per pagar properes compres, punts intercanviables per regals o una altra validesa que puguin deﬁnir. Els negocis o grups de negocis que emetin monedes
moneder entre els titulars del Compte Moneder seran els únics responsables de donar-hi validesa
segons l’hagin deﬁnit i conﬁgurat. Els titulars podran consultar els paràmetres conﬁgurats per a
cada moneda moneder a la pàgina web www.moneder.cat.
1.4. Identiﬁcació de titular: per rebre Moneda moneder, els negocis identiﬁcaran el titular del
Compte Moneder.
1.5. Grups de negocis: conjunt de negocis que s’han adherit a la Plataforma de Fidelització Moneder.
1.6. Titulars: les persones físiques majors d’edat o menors amb el consentiment dels seus tutors.
SEGONA: ÀMBIT I DURADA D’ÚS
El Compte Moneder es mantindrà en vigor de manera indeﬁnida ﬁns que el titular decideixi donar-se’n de baixa.
En el cas que un negoci o grup de negoci es doni de baixa de la Plataforma Moneder es retiraran
de la circulació totes les monedes moneder que hagin emès i a què hagin atorgat validesa amb
exclusivitat.
TERCERA: OPERATIVA
3.1. Totes les dades proporcionades pel client per obtenir el Compte Moneder seran tractades
amb la màxima cura.
3.2. La utilització per primera vegada del Compte Moneder en qualsevol comerç adherit implica
l’acceptació completa i sense objecció d’aquestes condicions generals d’ús i funcionament.
3.3. Cada vegada que el titular del Compte Moneder s’identiﬁqui en un negoci amb els mètodes
especiﬁcats adquirirà moneda moneder en funció del mode d’obtenció parametritzat pel negoci
o grup de negocis.
3.4. En funció de l’equivalència parametritzada del negoci o grups de negocis, la moneda moneder es podrà utilitzar per pagar part d’una compra futura en qualsevol negoci que hi doni validesa
segons la parametrització, es podrà intercanviar per regals especiﬁcats i subministrats pel negoci
o grups de negocis o es podrà bescanviar per qualsevol altra equivalència que es pugui parametritzar. Javajan no es farà responsable si un comerç no bescanvia la moneda moneder segons
hagi parametritzat a un titular d’un Compte Moneder.
3.5. Si la moneda moneder així ho permet, els titulars del Compte Moneder podran transferir la totalitat o part de la moneda moneder acumulada a altres titulars del Compte Moneder o a negocis.
3.6. Els titulars del Compte Moneder accepten perdre la totalitat o part dels euros de gratiﬁcació
de què disposi, si aquests originalment s’han obtingut o generat d’una manera il·lícita o d’una
manera no prevista en el present contracte.
3.7. La comunicació de Javajan, els negocis i grups de negocis amb els titulars del Compte
Moneder s’efectuarà per correu electrònic.
QUARTA: PROTECCIÓ DE DADES
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades
de Caràcter Personal, el sol·licitant del Compte Moneder queda informat i autoritza que les dades personals proporcionades s’incorporin als ﬁtxers de titularitat de Javajan i Moneder i siguin
cedides tan sols als negocis o grups de negocis adherits on es faci ús del Compte Moneder o
on s’hagin donat d’alta.
CINQUENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT
La Plataforma Moneder no serà responsable de l’ús que el titular faci del Compte Moneder.
SISENA: ALTRES DISPOSICIONS
La Plataforma Moneder podrà modiﬁcar les condicions generals d’ús i funcionament del Compte
Moneder amb previ avís d’un mes.
SETENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La Plataforma Moneder ha estat desenvolupada per Javajan i està gestionada per Moneder. Els
drets sobre tots els continguts de la Plataforma Moneder són titularitat de Moneder.
VUITENA: JURISDICCIÓ
Per a la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l’ús del
Compte Moneder, les parts se sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Vic.

