
CONDICIÓNS XERAIS 

Condicións aplicables para a obtención de reembolsos en Booking.com 
para reservas realizadas a través da zona privada da Área Clientes de 
Naturgy:  

1ª As presentes condicións e os correspondentes reembolsos son de 
aplicación exclusiva a persoas físicas clientes de Naturgy Iberia.  

2º O cliente debe iniciar sesión previamente na zona privada da Área 
Clientes de Naturgy, estar debidamente identificado e utilizar as ligazóns 
ao sitio web de Booking.com dispoñibles na Área de Clientes de Naturgy 
para efectuar as reservas. Non se obteñen reembolsos polas reservas 
que vostede faga en Booking.com fóra do especificado.  

3ª O cliente debe ter os pagamentos domiciliados e encontrarse ao día do 
seu pagamento. 

4ª Os reembolsos obtéñense unha vez finalizada a estadía e non se farán 
efectivos se a transacción de reserva se cancela.  

5º. Booking.com terá un prazo máximo de 64 días para confirmar a 
estadía e autorizar o aboamento do reembolso, ben na tarxeta moedeiro 
de Booking.com ou na tarxeta de crédito que o cliente indicara no 
momento da reserva. 

6ª As reservas que vostede realice faranse de acordo cos termos e 
condicións do sitio web de Booking.com, e os datos persoais que vostede 
facilite a Booking.com trataranse de conformidade coa súa política de 
protección de datos.  A reserva lévase a cabo directamente entre o cliente 
e Booking.com, sen intermediación ningunha por parte de Naturgy, polo 
que, para cuestións relacionadas coa reserva, o cliente deberá poñerse 
en contacto directamente con Booking.com, co cal Naturgy queda eximida 
de calquera responsabilidade neste sentido.  

7ª Os aloxamentos estarán dispoñibles durante o tempo e coas 
condicións que Booking.com considere oportunos.  

8ª O importe do reembolso será dunha porcentaxe de ata o 10% do valor 
da reserva. No momento da reserva visualizarase o importe que se 
reembolsará en cada un dos hoteis que reserve. O reembolso aplícase 
unicamente ao prezo do cuarto e non aos impostos, taxas adicionais ou 
recargas similares nin as cotas de cancelación. 

9. As tarifas de Booking.com poden variar entre os dispositivos móbiles e 
de escritorio. Pode haber instancias en que haxa diferenzas de prezo ou 
debido a outras iniciativas dispoñibles en Booking.com e alleas á 
colaboración con Naturgy. 

10ª Naturgy non será responsable de ningunha falta de información, ou 
información incorrecta de transaccións, comunicada por parte de 
Booking.com a Naturgy. Neste sentido infórmase de que o seguimento de 



todas as transaccións se realiza por medio de cookies, sesións e 
navegadores web, polo que é responsabilidade do usuario asegurarse de 
que as cookies e sesións están habilitadas no seu explorador web e que o 
software de seguridade do seu ordenador non as bloquea. Tamén é 
responsabilidade do usuario realizar a súa reserva mantendo o mesmo 
separador do navegador ao que se lle redirixirá dende a ligazón do sitio 
de Área Clientes de Naturgy. Por outra banda, Naturgy non é responsable 
do contido ou a dispoñibilidade do sitio web de Booking.com ao que levan 
as ligazóns dende o sitio web da Área Clientes de Naturgy. 

 


