Termes i condicions d'ús de la plataforma Ofer.cat-UsualQ
A (localitat)…………..……………………………..………a(dia) ……..…de (mes) ….…....………………..……de (any) ….………. .
El Senyor (nom i cognoms)………..……………………………………….……………………………………………………., major d'edat, proveït de D.N.I. nº ……………………..……………., actuant en nom i
representació del comerç/empresa (nom comercial) …………………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………,
domiciliada en (adreça comerciaL………..…………………………………………………………………..…………amb el telèfon (número comercial) ……………………………………………., (d'ara endavant,
denominat el Client), accepta els termes i condicions acordats en relació a la utilització de la plataforma UsualQ en la promoció de l'oferta dels seus productes o serveis, de conformitat
amb les següents:

CLÀUSULES
1.

Només en cas que es generin vendes dels productes ofertats pel Client, es cobrarà una comissió total bruta a favor de UsualQ del 5% sobre el
preu de venda al públic (PVP), IVA inclòs, de l'oferta publicitada. En tot cas, i atès que l'usuari realitzarà el pagament a través de la passarel·la de
pagament (TPV) de UsualQ, de la qual cosa UsualQ suportarà directament les comissions bancàries corresponents per l'ús d'aquesta passarel·la
de pagament, la comissió mínima serà de 0,50€ (cinquanta cèntims d'euro) si l'import resultant d'aplicar el 5% sobre l'import de la transacció fos
inferior a aquesta comissió mínima.

2.

El Client haurà d'assumir la logística de les comandes que es generin. Això inclou la gestió de l'estoc i la seva distribució i lliurament al domicili
de l'usuari comprador. UsualQ no es fa responsable de la distribució ni lliurament de la mercaderia a l'usuari comprador. El Client decidirà si
carrega les despeses d'enviament de cada compra a l'usuari, en funció de les condicions que tingui establertes amb el seu proveïdor de serveis
de distribució, sigui aquest tercer o no. Igualment, el Client decidirà unilateralment si inclou aquest cost d'enviament en el PVP de l'oferta, o si
desglossa aquest cost específicament. En tot cas, el Client haurà de considerar tals condicions en l'emplenament de les dades de l'oferta .

3.

Correspondrà exclusivament al Client decidir els productes o serveis de la seva oferta, així com el PVP de la mateixa i altres condicions, com per
exemple els costos i el termini de lliurament.

4.

El Client es compromet a respectar escrupolosament els terminis de lliurament dels productes o serveis que ell mateix fixi en les seves ofertes
així com la qualitat dels mateixos i l'adequació al realment ofertat. En qualsevol cas, qualsevol reclamació per incompliment serà la seva
responsabilitat única i exclusiva.

5.

El proveïdor es compromet a mantenir un mínim d'estoc de material per assegurar el fidel compliment dels terminis de lliurament descrits en el
punt anterior. En qualsevol cas, qualsevol reclamació per incompliment d'aquest apartat, serà la seva responsabilitat única i exclusiva.

6.

UsualQ transferirà al compte bancari que el Client indiqui els imports cobrats a través de la seva passarel·la de pagament dels productes o
serveis del Client venuts a través de la plataforma UsualQ, els dies 15 de cada mes o el següent dia hàbil posterior, en el cas que la promoció
d'aquestes ofertes superi els trenta (30) dies de durada. En cas contrari, UsualQ transferirà els imports cobrats, una vegada deduït l'import de la
seva comissió, en els 5 dies hàbils següents a la data de terminació de la corresponent campanya o promoció. Simultàniament, UsualQ emetrà
factura per la cessió i ús de la seva plataforma, l'import de la qual correspondrà al 5% (o, si escau, a la comissió mínima establerta en l'anterior
punt 1) del total cobrat per la venda dels productes o serveis del Client venuts a través de UsualQ.

7.

La informació, imatges i altres dades de l'oferta pujades directament pel Client a la plataforma backoffice d’Ofercat/UsualQ i compartits en el
suport digital corresponent, serà responsabilitat exclusiva del Client assegurar-se que aquesta informació, dades i imatges són correctes,
incloent el preu de venda, les condicions de lliurament, els punts de recollida si escau, l'estoc disponible assignat a l'oferta, així com les dades
relatives a la identificació del Client.

Dades necessàries per donar d’alta l’empresa a la plataforma:
Raó social

Cif/nif

Adreça fiscal
C.P. fiscal
Localitat fiscal
Correu electrònic
Nº cta. IBAN per ingressar imports vendes fetes

E S
I en prova d'acceptació i conformitat, signen ambdues parts:
USUAL Q SMART S.L.

EL CLIENT

Signatura.: ……………………………
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