PROCÉS INFORMACIÓ RESERVA
Per tal de realitzar la reserva correctament, cal que ens omplis tots els camps que siguin
obligatoris, ja que sense haver completat cadascun dels apartats no es podrà avançar en
els diferents apartats de la reserva.
-

-

-

-

NIF / PASSAPORT. És imprescindible per a realitzar la reserva que disposis del
teu NIF o Passaport, ja que seràs la persona que residirà a la residencia. Només
en el cas de ser menor d’edat et demanarem també les dades d’un dels teus
pares o tutors.
TARJETA / TRANSFERÈNCIA. Hauràs de tenir a mà les teves dades bancàries ,
segons la preferència de pagament que triïs, ja que a l’últim apartat de la reserva
es demana un pagament a compte per fer efectiva la vostra reserva. Aquest
pagament serà de 310€, dels quals 200 € seran a compte del dipòsit de garantia
i 110€ de la matrícula.
Al final del procés de reserva hi trobareu Les Condicions Generals de
Contractació, la Política de Protecció de dades i les Normes Internes que heu
de llegir i acceptar per finalitzar amb la reserva.
Un cop enviat el formulari i abans de realitzar el pagament assegureu-vos que
ho feu des d’un dispositiu en el que pugueu guardar l’arxiu en PDF.
Després de validar les dades i el pagament a compte, rebràs la informació
necessària per a realitzar el pagament de la matrícula i el dipòsit de garantia.

La matrícula
La matrícula és una despesa administrativa que es cobrarà anualment. Import de la
matrícula: 110 €
Dipòsit de garantia
Aquest dipòsit té com a finalitat consolidar la reserva de la plaça, i fer front a les
despeses de possibles danys ocasionats al mobiliari i utensilis de l’habitació.
En la data de sortida del resident, el dipòsit de garantia serà retornat després de verificar
l’estat de l’habitació (segons condicions generals de contractació) en un termini de 2
mesos.
L’import del dipòsit de garantia variarà en funció del tipus d’habitació i la durada de
l’estada
Curs complet (10 mesos)
Habitació Individual / Individual Superior:
Habitació Doble / Doble Superior:
Estada curta (1-9 mesos)
Habitació Individual / Individual Superior:
Habitació Doble / Doble Superior:

900 €
700 €
500 €
400 €

