


TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE SUBSCRICIÓN

ALEJANDRO TOBAR SALAZAR, con NIF 33542463-E, en calidade de director editorial de HUGIN E MUNIN, con domicilio no 3º andar do número 9 da 
Rúa do Castro, código postal 15704, Santiago de Compostela, Galicia, en conformidade coas Condicións Xerais que se describen neste documento, 
adquire  un  compromiso  editorial  co SUBSCRITOR.  A  sinatura  deste  documento  por  parte  deste  último implica  a  súa  aceptación  expresa  das  
presentes Condicións Xerais, e a súa capacidade xurídica para dar de alta a subscrición. HUGIN E MUNIN non será responsable no caso de que a  
información achegada polo Cliente estea falseada.

1.- INFORMACIÓN E NOVIDADES
O SUBSCRITOR dá a súa autorización a HUGIN E MUNIN para o envío, á súa caixa do correo postal ou de correo electrónico, de comunicacións 
relativas a información e novidades editoriais, ademais das notificacións relativas á subscrición contratada. O cliente, sempre que o desexe, poderá  
revogar a dita autorización.

2- PRODUTOS E SERVIZOS
Os produtos que ofrece a Editorial son libros en galego de narrativa clásica e contemporánea, en tradución orixinal a partir de diversas linguas de  
orixe, a un prezo único variable en función do tipo de subscrición, co IVE incluído e os gastos de envío gratuítos.

Aqueles libros editados con anterioridade á data de subscrición e que estean dispoñibles no stock, poderán ser adquiridos polo subscritor cun 
desconto do 15% sobre o prezo de venda ao público. Así mesmo, se o subscritor desexar adquirir un segundo exemplar dunha obra en concreto,  
poderá facelo a prezo de subscritor e non ao de venda ao público xeral.

3.- FACTURACIÓN
HUGIN E MUNIN facturará pola subscrición de acordo coas tarifas vixentes ao comezo do ano editorial.

As cotas pagaranse segundo os prazos escollidos polo SUBSCRITOR por medio de domiciliación en conta corrente á vista que este indique. O 
subscritor autoriza a HUGIN E MUNIN para realizar a dita operación.

En caso de demora no pagamento, HUGIN E MUNIN poderá suspender a subscrición.

HUGIN E MUNIN resérvase o dereito de modificar o sistema de facturación do mesmo previa notificación.

4.- CONFIDENCIALIDADE
HUGIN  E  MUNIN unicamente  conservará  aqueles  datos  produto  das  interrogacións  do subscritor  que  sexan necesarios  para  a  facturación,  e  
comprométese a non os facilitar a terceiras partes, salvo requirimento da autoridade xudicial ou administrativa competente.

Conforme á normativa vixente,  HUGIN E MUNIN informa que os datos facilitados polo subscritor incorporaranse nun ficheiro automatizado e 
garántelle a seguridade e o carácter confidencial dos mesmos. O subscritor poderá exercitar os dereitos que a dita normativa estabelece dirixindo un  
escrito a HUGIN E MUNIN, Rúa do Castro, 9, 3º 15704 Santiago de Compostela. O subscritor consente o envío de comunicacións comerciais sobre os  
produtos da editorial ao enderezo de correo electrónico facilitado para esta operación. Non caso de non desexar recibir esta información, pode 
revogar o seu consentimento en calquera momento comunicándoo á dirección indicada.

5.- RESPONSABILIDADE
HUGIN E MUNIN comprométese a pór todos os medios ao seu alcance para que estean dispoñibles permanentemente as prestacións obxecto do 
presente contrato. Con todo, declina toda responsabilidade en caso de imposibilidade de envío das obras se o motivo fose unha interrupción  
prolongada dos servizos de transporte e postais, conflitos sociais, efectos do lume e todos os supostos de forza maior, ou por calquera actuación dun  
terceiro.

HUGIN E MUNIN tampouco se fará responsable das infraccións de calquera subscritor que afecten os dereitos de calquera outro, incluíndo os 
dereitos referentes ao copyright, patentes, marcas, información confidencial e calquera outro dereito de propiedade intelectual ou industrial.

En ningún caso HUGIN E MUNIN se fai responsable dos danos inmateriais, como o prexuízo comercial ou de explotación nin do lucro cesante.

6.- DURACIÓN E RESOLUCIÓN
O presente contrato terá unha duración dun ano a partir da data da súa sinatura. O contrato prorrógase automaticamente cada ano. Para a rescisión 
do contrato, esta é posible en calquera momento do ano, incluso do primeiro, tendo o subscritor que abonar o pagamento das dúas obras do  
trimestre en curso e quedando anulada a súa subscrición tan pronto como este remate.

O presente contrato poderá ser  resolto se  algunha das partes  non cumpre coas  obrigacións,  cláusulas  e  condicións do mesmo,  ou das súas 
modificacións eventuais,  notificándoo por escrito á outra parte. O contrato considerarase resolto de pleno dereito aos oito días  do envío do  
devandito escrito sen prexuízo das indemnizacións que, no seu caso, resulten pertinentes.

HUGIN E MUNIN poderá resolver o contrato por falta do pagamento do Cliente.

7.- LITIXIOS
No caso de xurdir algunha dificultade no tocante á interpretación, a execución ou a extinción do presente contrato, as partes tentarán alcanzar unha 
solución amigable. Se non foren capaces, as partes acordan someter o caso aos Tribunais que HUGIN E MUNIN determine.

ADQUISCIÓN DE TÍTULOS ANTERIORES AO CONTRATO DE SUBSCRICIÓN

Se desexa adquirir algún exemplar dunha obra anterior ao momento en que principia o seu contrato de subscrición, poderá facelo ao prezo especial  
para subscritores (e no caso de que pola súa extensión un determinado título teña un PVp inferior, en tal caso sempre lle sairá ao prezo máis  
beneficioso para vostede). A tal efecto, deberá enviar un correo electrónico a a info@huginemunin.com e concretaremos o método de pagamento 
máis sinxelo, sexa mediante transferencia ou inclusión nunha posterior remesa de domiciliación bancaria.

mailto:info@huginemunin.com

