
AVÍS LEGAL I INFORMACIÓ RELATIVA A LA LLEI 34/2002, D’11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ 

ELECTRÒNIC. 

 
1.Dades del prestador de serveis de la societat de la informació 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U., en compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us 

informa que: 

 
La seva denominació social és “GUERIN RENT A CAR, S.L.U.“ El 

seu CIF és B-57175283. 

Està inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 29237; Llibre 0; Secció 8ª; Full M-324340 i Foli 36. 

El seu domicili social és al carrer Raimundo Fernández Villaverde nº 45, Edf. REICOMSA, 1º Plta., Madrid 280034. 

Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l’adreça  de correu electrònic  atencion.cliente@pepecar.com  o dirigint-vos  a 

l’agència de viatges, en cas que hàgiu contractat el servei a través d’agència. 

 
La informació  relativa  als  productes  i als  serveis  que s’ofereixen  a les  pàgines  d’aquest  web es troba a la  mateixa  pàgina  on s’ofereix  aquest 

producte o servei. Els preus publicats en aquest web inclouen els impostos i les taxes aplicables. 

 
2. Objecte i àmbit d’aplicació 

 
Les condicions del present avís legal regulen l’ús legal permès d’aquesta pàgina web. Només pel fet de visitar aquesta pàgina web ja adquiriu la 

condició d’usuari. L’ús de la pàgina web i de qualsevol altre servei que hi hagi inclòs significa que accepteu com a usuari, sense reserves de cap 

classe, totes i cadascuna de les condicions d’aquest avís legal que GUERIN RENT A CAR, S.L.U. hi tingui publicades en cada moment, així com les 

condicions particulars que, si escau, regulen la utilització de la pàgina web o dels serveis que hi estan vinculats. 

 
3. Accés 

 
L’accés a www.pepecar.com  per part dels  usuaris  té caràcter lliure  i gratuït,  no obstant això,  alguns  dels  serveis  i dels  continguts  oferts per 

GUERIN RENT A CAR, S.L.U. o per tercers a través de www.pepecar.com poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei o del producte i 

al pagament d’una  quantitat  de diners  de la  manera com es  determini  a les  condicions  corresponents del  present avís legal,  així com a les 

condicions particulars que, si escau, regulen la utilització de la pàgina web o dels serveis que hi estan vinculats, que en aquest cas es posaran a la 

seva disposició de forma clara. 

 
Quan calgui que l’usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, serà aplicable allò que disposa la 

Política de protecció de dades i privacitat exposada més avall pel que fa a la recollida, el tractament i, si escau, la cessió o l’accés de les dades 

personals dels usuaris. 

 
Queda prohibida la contractació de productes i serveis  a de www.pepecar.com  per part de menors, aquests han d’obtenir  degudament i amb 

anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals  es consideraran com a responsables dels actes que duguin a 

terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent. 

 
4. Utilització del lloc web 
L’usuari és responsable del compliment de les lleis i els reglaments en vigor, així com de les regles aplicables a l’ús que es faci dels productes i les 

aplicacions. Per tant, l’usuari s’obliga a fer servir els continguts de forma intel·ligent, correcta i lícita.  No obstant això, es prohibeix l’ús dels serveis 

de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. contrari a la bona fe, en particular, de manera merament enunciativa però no limitativa: 
 

 
Utilitzar aquests serveis de manera contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers. 

Publicar o transmetre qualsevol contingut que sigui violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori. 

Reproduir  o copiar,  distribuir,  permetre l’accés  del  públic  a través de qualsevol  modalitat  de comunicació  pública,  transformar  o 

modificar els continguts, tret que es disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o que això sigui permès legalment. 

Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com 

els dispositius tècnics de protecció,  o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts. 

Alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva 

autorització. 

Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers. 

Recollir i/o utilitzar dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint allò que disposa la Llei orgànica 

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

Fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe que s’hagi obtingut a través de la pàgina o dels serveis per 

remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat, missatges no sol·licitats dirigits 

a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta 

informació. 

Utilitzar el servidor de correu del domini i les adreces de correu electrònic per fer spam, mail bombing, phishing, escrow fraud,  scam 419, 

pharming, difusió de virus (troians, cucs, etc.), o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim sabotejador, fraudulent o delictiu. 
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GUERIN RENT A CAR, S.L.U. no té l’obligació de controlar l’ús que els usuaris facin dels serveis. En particular, GUERIN RENT A CAR, S.L.U. no 

garanteix que els usuaris utilitzin els serveis d’acord amb les condicions del present avís legal, ni que ho facin de manera diligent. GUERIN RENT 

A CAR, S.L.U. tampoc té l’obligació de verificar la identitat dels usuaris, ni la veracitat, la vigència, l’exhaustivitat i/o l’autenticitat de les dades que 

els usuaris proporcionen d’ells mateixos a altres usuaris. En qualsevol cas, conserva les dades i la informació que la legislació vigent li exigeix. 

 
GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. posa a disposició dels usuaris l’adreça de correu electrònic atencion.cliente@pepecar.com per identificar i corregir 

errors comesos en introduir les dades. També es pot fer a través de l’agència de viatges en cas que s’hagi contractat el servei per agència. 

 
L’usuari es compromet a mantenir operativa, activa i actualitzada l’adreça de correu electrònic que ha indicat al formulari de contractació per a les 

comunicacions amb www.pepecar.com, ja que constitueix el mitjà de comunicació preferent de www.pepecar.com. 

 
Queda prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els fitxers dels servidors de www.pepecar.com. Qualsevol problema que 

es pugui produir en els servidors i els sistemes de seguretat de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. com a conseqüència directa d’una actuació negligent 

de l’usuari, aquest haurà de respondre per la responsabilitat civil i penal que li pugui correspondre. 

 
L’usuari ha de respectar els estàndards tècnics disposats per GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. relatius a l’administració i el desenvolupament dels 

productes contractats de manera que no es produeixi un ús abusiu que alenteixi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o els drets 

d’altres socis o usuaris. 

 
Els textos, les imatges, els logos, els trets distintius, els sons, les animacions, els vídeos, el codi font i la resta de continguts d’aquest lloc web són 

propietat de GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. o disposa del seu dret d’ús i explotació, i en aquest sentit s’erigeixen com a obres protegides per la 

legislació de propietat intel·lectual i industrial vigent. Queda expressament prohibit transmetre, distribuir, reproduir o emmagatzemar, totalment o 

parcialment, els continguts d’aquest web, llevat consentiment previ i exprés del titular. No obstant això, els usuaris poden reproduir o 

emmagatzemar els  continguts  d’aquest  lloc  web per a ús exclusivament  personal, i queda expressament i terminantment  prohibit reproduir 

elements o continguts d’aquest lloc web amb ànim de lucre o finalitats comercials. 

 
GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. es reserva la facultat d’efectuar, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la 

informació que conté el web, de la seva configuració i la seva presentació. Per la qual cosa cal que l’usuari accedeixi a versions actualitzades de la 

pàgina. L’empresa responsable del web no garanteix la inexistència d’interrupcions o d’errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut, ni que 

aquesta estigui actualitzada o lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions al seu sistema informàtic. GUERIN RENT 

A CAR, S.L.U. declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o l’empresa que en faci ús i pateixi algun perjudici, 

sigui quina sigui la seva naturalesa, provocat per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol tipus. El titular del web no respon de 

cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’ús sense consentiment de la informació que s’hi inclou o que es pugui derivar dels 

serveis, les opinions i els consells que conté la pàgina web. 

 
5. Exempció de responsabilitat de GUERIN RENT A CAR, S.L.U 

 
GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals accedeixen els usuaris a través del web de 

GUERIN RENT A CAR, S.L.U. 
 

 
GUERIN  RENT A CAR, S.L.U.  no és responsable dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, sigui quina sigui la seva naturalesa, 

derivats de l’ús de la informació, de les matèries que conté el lloc web i dels programes que incorpora. 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U. no és responsable dels continguts publicats pels seus usuaris fent ús dels serveis que es descriuen aquí, i en especial 

de l’ús  que els  usuaris  facin  del  correu electrònic,  que siguin  contraris  a la  llei,  la  moral  i l’ordre  públic,  que infringeixin  drets  de propietat 

intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. 

 
La pàgina d’Internet de www.pepecar.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que www.pepecar.com no pot controlar. 

Per tant, www.pepecar.com no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. 

 
GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, 

marques comercials que apareixen a www.pepecar.com, tot i no ser propietat d’aquesta entitat. 

 
Els usuaris admeten que pot haver-hi problemes i/o errors quant a les comunicacions amb el lloc web i que accepten que GUERIN  RENT A CAR, 

S.L.U. no ofereix cap garantia pel que fa a la utilització, la fiabilitat, els resultats o l’actualitat del lloc web. GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. no té 

control complet sobre Internet, per tant, es poden produir interrupcions del servei per causes alienes a GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. En certs 

moments, poden haver-hi  interrupcions  en alguns  dels  serveis  oferts per GUERIN  RENT  A CAR, S.L.U. a causa de feines  de manteniment, 

reparacions, etc. En aquests casos, GUERIN RENT A CAR, S.L.U. procurarà complir els terminis de temps programats per a aquestes feines. 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U. no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol mena per: 

 

 
La manca de disponibilitat i continuïtat en el funcionament, utilitat i fiabilitat dels serveis i del lloc web. 

L’alteració de la privacitat i la seguretat en la utilització i els continguts del lloc web i dels serveis per tercers aliens a aquests d’acord amb 

el règim legal vigent. 

La presència de virus o la presència d’altres elements falsos en els serveis que ofereixen tercers a través del lloc web que puguin produir 

alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers dels usuaris. GUERIN RENT A CAR, S.L.U. no es fa responsable 
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dels virus que tinguin l’origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, les macros de processadors de text, 

els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic. 

La utilització dels serveis, del lloc web i dels continguts pels usuaris. 

La informació, els continguts i els serveis allotjats fora del lloc web, encara que s’hi pugui accedir des d’aquest. 

La manca de disponibilitat i de continuïtat en el funcionament, la utilitat i la fiabilitat dels serveis i del lloc web de tercers col·laboradors 

de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. 

 
6. Limitació en la utilització dels serveis 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U. es reserva el dret a denegar la utilització dels serveis i a retirar les informacions, les dades i els continguts difosos o 

posats a disposició de tercers a través de  www.pepecar.com, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, als usuaris que incompleixin el 

present avís legal i/o les condicions generals d’ús del servei publicades a www.pepecar.com. 

 
7. Idiomes i contractes 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U. ofereix els contractes dels seus productes,  el procediment de contractació i la informació publicada a la seva pàgina 

web exclusivament en castellà i en anglès. 

 
GUERIN RENT A CAR, S.L.U. emmagatzema en format electrònic una còpia del contracte personalitzat del producte en finalitzar la contractació, i 

l’usuari pot accedir a aquesta còpia a través de www.pepecar.com o sol·licitant-ho a l’adreça de correu electrònic atención.cliente@pepecar.com. 

 
L’usuari pot fer una reserva en línia seguint les passes següents: 

 
A.- Selecció  del servei. L’usuari ha d’introduir els criteris per al lloguer al formulari de reserva en línia. 

 
B.- L’oferta de GUERIN RENT A CAR, S.L.U.  D’acord amb els criteris proporcionats, GUERIN  RENT A CAR, S.L.U. li ofereix una oferta 

adequada a les seves necessitats en forma d’enumeració detallada, l’”oferta” es defineix com: 

 
Un servei que inclou una categoria de vehicle disponible per a la durada indicada amb les opcions seleccionades (si n’hi ha). 

Una tarifa de prepagament. 

Uns termes i condicions. 

 
C.- Acceptació de l’oferta. Es demanarà a l’usuari que accepti l’oferta i que accepti expressament les condicions generals d’ús del servei. 

 
D.- Dades del conductor.  Se  sol·licitarà  a l’usuari  que s’identifiqui  com a conductor,  a través  del  seu  nom  d’usuari  i les  dades 

d’identificació. 

 
En el cas que l’usuari no introdueixi les seves dades al formulari, no podrà emprar els serveis d’aquesta pàgina web, atès que són camps 

obligatoris. 

 
L’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret l’adreça de correu electrònic per accedir als serveis oferts en aquesta 

pàgina web. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custodia adequada i la confidencialitat dels identificadors i/o contrasenyes 

que GUERIN RENT A CAR, S.L.U. els hagi proporcionat, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a 

permetre-hi l’accés a persones alienes. Les conseqüències derivades de l’ús per tercers, el mal ús, la pèrdua o l’oblit de la contrasenya secreta 

d’accés dels usuaris o bé del nom d’usuari són únicament i exclusivament responsabilitat del mateix usuari. 

 
És responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a aquest efecte una contrasenya a 

causa d’un ús no diligent o de la pèrdua de la contrasenya per part de l’usuari. 

 
F.- Confirmació de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. Un cop feta la reserva, GUERIN RENT A CAR, S.L.U. emet una confirmació que inclou el 

número i els detalls de la reserva. L’usuari pot accedir i obtenir una còpia de la reserva a través d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu 

nom d’usuari i la contrasenya. 
 

 
8. Protecció de dades i privacitat 

 
Abans de completar la matrícula d'usuari, haurà ha de llegir la següent informació sobre protecció de dades i la Llei de serveis de la societat de la 

informació. 

Les dades personals facilitades pels usuaris durant l'ús d'aquest web seran tractades segons el que disposa la següent informació  
http://www.pepecar.com/terminos-y-condiciones 

 
9. Interpretació i aplicació 

 
Els encapçalaments de les diferents clàusules són merament informatius i no afecten, qualifiquen o amplien el contingut del present avís legal. 

 

 
En cas que hi hagi discrepància entre allò que estableix aquest avís legal i les condicions generals i/o particulars de cada servei específic, prevaldrà 

allò que disposen aquestes darreres. 
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En cas que alguna disposició o disposicions del present avís legal fos/fossin considerada/es nul·la/es o inaplicable/s, en la seva totalitat o en part, per 

qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat no afectarà les altres disposicions incloses a la resta de l’avís legal ni les 

condicions legals i/o particulars dels diferents serveis de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. 

 
El no-exercici o la no-execució per part de GUERIN RENT A CAR, S.L.U. de qualsevol dret o disposició que consti a les condicions del present avís 

legal no constitueix una renúncia a aquest dret, llevat reconeixement i acord per escrit per part seva. 

 
GUERIN  RENT  A  CAR, S.L.U. pot modificar,  sense avís  previ,  la  informació  continguda  en el  seu lloc  web, així  com la  configuració  i la 

presentació. 

 
10. Legislació aplicable i jurisdicció 

 

GUERIN RENT A CAR, S.L.U. declina expressament sotmetre’s a les Juntes Arbitrals de Transport, així com a qualsevol altre procediment arbitral. 
 

 
Les condicions del present avís legal es regeixen per la llei espanyola i són competents els jutjats i els tribunals espanyols per conèixer de qualsevol 

conflicte relacionat amb les esmentades condicions. 

 

 



 


