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1. Propietari del Programa 

Diesel S.p.A., amb domicili social a Itàlia, via dell’Industria 4-6, Breganze 36042, inscrita al Registre 

Mercantil, amb codi tributari i núm. d'IVA 00642650246, capital social desemborsat íntegrament 

22.500.000,00 (d'ara endavant, “Diesel”). 

2. Durada 

El programa D:CODE (d'ara endavant, el “Programa D:CODE” o el “Programa”) tindrà una durada 

total de 2 anys i el començament del trimestre coincidirà amb la data de publicació corresponent al 

lloc web. El Programa d'estar en vigor quan venci el termini esmentat o després de la revocació per 

causa justificada, comunicada pel propietari al lloc web www.diesel.com. El Programa D:CODE està 

subjecte a aquesta normativa (d’ara endavant, la “Normativa”), que els clients de Diesel accepten en 

registrar-se al Programa. 

Qualsevol condició especial per a Països o territoris específics s’indicarà immediatament al lloc web 

www.diesel.com, a l'extensió nacional corresponent. 

3. 3. Àmbit territorial 

El Programa serà vàlid a tots els països on hi hagi botigues propietat de Diesel (Àustria, Bèlgica, 

Canadà, Xina, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Hong Kong, Irlanda, Itàlia, Mònaco, 

Noruega, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Espanya, Estats Units, Suècia i Suïssa (d'ara endavant, 

el “Territori”), així com als països indicats al lloc web www.diesel.com com a destinataris de vendes 

en línia. El Programa també serà vàlid per a totes les compres realitzades en línia pels participants a 

través de la plataforma TMALL. Per comprovar si al vostre país hi ha programes de fidelització locals 

regulats d'una altra manera, us convidem a visitar les botigues del vostre país. 

4. Participants 

La participació al Programa D:CODE està reservada a tothom i és gratuïta. Hi pot participar qualsevol 

persona física major d’edat o que, en qualsevol cas, hagi complert els 16 anys (d'ara endavant, el 

“Participant” o “D:CODER”). La inscripció al programa D:CODE es pot fer a la botiga, al lloc web 

www.diesel.com, a través de pàgines ad hoc dedicades o a les xarxes socials, i és completament 

gratuïta un cop emplenat el formulari d’inscripció en una de les modalitats següents: 

a) Al lloc web www.diesel.com: 

Un cop s'hagi emplenat el formulari d'inscripció adient, disponible al lloc web www.diesel.com, es 

crearà un compte en línia i el Participant formarà part automàticament del Programa D:CODE. El 

Participant rebrà un correu electrònic de confirmació de registre a l’adreça comunicada al formulari 

de sol·licitud. 

Per tant, el registre a l’àrea reservada del lloc web www.diesel.com determina la inscripció al 

Programa D:CODE. Si l'usuari vol utilitzar els serveis disponibles amb el lloc (per exemple, la compra 

de productes) sense registrar-se al Programa D:CODE, n'hi haurà prou amb triar l'opció 

"Amfitrió/Guest" quan estigui disponible (per exemple, a la pàgina de pagaments).  
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b) A les botigues: 

El Participant haurà d’emplenar un formulari específic mitjançant eines digitals (tauleta/mòbil) que 

proporcionarà el personal de la botiga. Un cop registrat a la botiga, el Participant rebrà un correu 

electrònic confirmant la inscripció al programa D:CODE i se'l convidarà a establir una contrasenya 

al compte en línia corresponent creat al lloc web. 

c) A través de xarxes socials:  

Un cop emplenat el formulari d’inscripció adient, disponible a la xarxa social corresponent 

(Facebook, Instagram, WeChat), es crearà un compte en línia i el Participant formarà part 

automàticament del Programa D:CODE. El Participant rebrà un correu electrònic de confirmació de 

registre a l’adreça comunicada al formulari de sol·licitud.   

Un cop activat per part del Participant el my account en línia serà visible i editable a l’àrea reservada 

tota la informació publicada en el moment del registre i totes les compres realitzades en iniciar la 

sessió.  

El subministrament de dades personals vàlides i veraces del Participant és una condició necessària 

per accedir al Programa D:CODE. No es tindran en compte els formularis incomplets o emplenats 

que no respectin les instruccions del formulari. Està prohibit crear més d'un compte per Participant. 

Diesel no realitzarà cap comprovació de la veracitat i exactitud de la informació proporcionada pel 

sol·licitant i no assumeix cap responsabilitat al respecte. No obstant això, en el cas que sorgeixin 

sospites sobre la creació de comptes o comptes múltiples amb identitats inventades, Diesel es reserva 

el dret d’expulsar el Participant del Programa. 

5. Objecte i finalitat del Programa  

El Programa D: CODE representa una eina per promoure el coneixement del món Diesel i de la seva 

oferta de productes. El Participant tindrà accés anticipat i exclusiu a una sèrie d’informació sobre el 

món Diesel, com ara promocions i vistes prèvies del llançament de noves peces i col·leccions, per a 

cada territori rellevant, així com, possiblement i en les condicions comunicades de tant en tant, a 

l’atribució de regals i promocions personalitzats reservats únicament als Participants i també tindran 

dret a participar en els esdeveniments organitzats per Diesel al territori. 

Als efectes de la participació al Programa o l'atribució de regals o altres serveis públics previstos en 

aquesta Normativa, el Programa D:CODE no exigeix als Participants la compra o el compromís de 

compra de productes Diesel, ni tampoc preveu la recollida de proves de compra o emissió de targetes 

de fidelitat. El Programa D:CODE no qualifica un esdeveniment de premi segons el D.P.R. 26 

d’octubre de 2001, núm. 430 i disposicions relacionades. 

6. Naturalesa dels beneficis  

Els regals o les formes de rebre’ls s’enviaran mitjançant comunicacions a les adreces de contacte 

proporcionades pel Participant al formulari d’inscripció i poden incloure, a tall d’exemple:  

- vista prèvia de les col·leccions (accés a col·leccions de càpsules amb nombre limitat); 

- promocions només per a membres (rebaixes anticipades);  

- codi promocional per a una compra en línia; 

- regals personalitzats;  

- invitacions a esdeveniments exclusius. 
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Diesel es reserva el dret d’actualitzar, modificar i complementar la llista de regals, comunicant la 

llista actualitzada de tant en tant a la zona dedicada al Programa al lloc web www.diesel.com.  

L’atribució de regals d’aniversari no pretén ser automàtica, sinó subjecta a disponibilitat.  

Excepte en els països on operen programes locals, el Programa es basa en el principi de 

“surprise&delight”, de manera que la concessió del benefici no està necessàriament lligada a un 

comportament o estatus específics del participant. 

6.1 Regals  

El Participant podrà rebre un regal exclusiu per al D:CODER amb motiu del seu aniversari, d’acord 

amb la data de naixement comunicada pel Participant al formulari d’inscripció o en una actualització 

posterior de les seves dades. 

6.2 Promocions exclusives 

El Participant pot aprofitar promocions comercials especials, en termes de descomptes de preus i 

compra de productes combinats amb condicions favorables. 

Sempre que Diesel activa una promoció dedicada al programa D:CODE, vàlida a tot el territori o amb 

referència específica al país de residència comunicada pel Participant amb el formulari de sol·licitud, 

el Participant rebrà informació rellevant, com ara, a tall d’exemple, la durada, les condicions 

favorables que s'ofereixen i els punts de venda corresponents al territori. No obstant això, aquestes 

comunicacions, que tenen un caràcter comercial/promocional, s’enviaran al Participant només si ha 

donat el seu consentiment a les activitats de màrqueting, de la manera disponible de tant en tant. La 

informació en qüestió estarà disponible a l'àrea dedicada al Programa D:CODE del lloc web 

www.diesel.com. 

6.3 Invitacions a esdeveniments reservats 

Diesel podrà organitzar esdeveniments promocionals als seus punts de venda al Territori, com ara, a 

tall d’exemple, invitacions a esdeveniments de presentació d’associacions comercials i patrocinis com 

projectes de col·laboració amb artistes, empreses i socis. Aquesta eventualitat està subjecta al 

compliment de la normativa local vigent en el període de referència, així com a la disponibilitat real 

dels punts de venda individuals al Territori. 

Sempre que s’organitzi un esdeveniment reservat per als Participants del Programa D:CODE, el 

Participant rebrà la informació corresponent, com ara la ubicació i la naturalesa de l’esdeveniment. 

El Participant es pot inscriure a l'esdeveniment segons els procediments definits pel punt de venda de 

Diesel en qüestió; la participació real s’entén en tot cas subjecta a la disponibilitat i capacitat del punt 

de venda corresponent, així com a la resta de disposicions vigents al territori. 

6.4 Naturalesa de les comunicacions 

Totes les comunicacions a què es refereixen els articles 6.1 i 6.3 anteriors formen part del Programa 

D:CODE, s’envien exclusivament amb la finalitat de posar a disposició els avantatges descrits 

anteriorment i, per tant, no constitueixen comunicacions de màrqueting, llevat de l’especificat a l’art. 

6.2. De fet, aquestes darreres comunicacions només s’enviaran als Participants que hagin donat el seu 

consentiment en els formularis específics. Si, en canvi, el Participant retirés el seu consentiment per 

al màrqueting, continuaria rebent els correus electrònics sobre avantatges.  
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Per deixar de rebre comunicacions d'avantatges, heu de donar-vos de baixa del Programa D:CODE, 

d’acord amb la normativa i les regles vigents als diferents països. 

7. Consulta de la Normativa 

Aquesta Normativa estarà a disposició dels Participants 

a. al lloc web www.diesel.com; 

b. a petició, als punts de venda Diesel. 

8. Tractament de dades personals 

Les dades personals dels Participants seran tractades per Diesel S.p.A., com a propietària de les 

mateixes dades, de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu (UE) 2016/679 i 

posteriors modificacions i/o addicions, també mitjançant l’ús d’eines electròniques, als efectes 

relacionats amb la participació al Programa. 

Hi ha disponible una còpia de la política de privadesa al lloc web www.diesel.com.   

9. Finalització de la participació al Programa 

9.1 Els Participants poden rescindir la seva filiació al Programa D:CODE en qualsevol moment 

simplement: 

• contactant amb el Servei d'Atenció al Client, per telèfon o per correu electrònic o mitjançant 

el xat en línia; 

• enviant un correu electrònic a privacy@diesel.com indicant que volen deixar de participar al 

D:CODE. 

9.2 En cas que la filiació al Programa D:CODE estigui vinculada al registre a l’àrea reservada del lloc 

web www.diesel.com, amb la creació del my account, la cancel·lació del Programa comportarà la 

cancel·lació del my account corresponent i dels serveis relacionats.  

9.3 Diesel S.p.A. pot excloure un Participant del Programa D:CODE revocant el registre amb efectes 

immediats, per causa justificada, avisant per escrit al Participant indicant-ne els motius. La causa justa 

inclou, per exemple, l’ús fraudulent o abusiu del Programa D:CODE (per exemple, compartició 

d’identitat o informació falsa) o altres infraccions de la Normativa o de les lleis aplicables. Aquesta 

situació comportarà la pèrdua dels beneficis associats a la participació al Programa D:CODE 

(invitacions a esdeveniments reservats als Participants, possible atribució de regals). 

10. Modificació de la Normativa 

Diesel S.p.A. es reserva el dret d’integrar o modificar la Normativa, tenint cura que els canvis 

realitzats no perjudiquin els drets adquirits pels Participants. Qualsevol canvi serà comunicat als 

Participants mitjançant comunicacions específiques per correu electrònic i al lloc web 

www.diesel.com, a l'àrea dedicada a la Normativa i al Programa D:CODE. En cas que el Participant 

no tingui intenció d’acceptar els canvis realitzats, tindrà dret a cancel·lar la seva inscripció d’acord 

amb l’art. 9 anterior. 
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11. Suspensió o finalització anticipada del Programa 

Diesel S.p.A. pot suspendre o finalitzar el Programa D:CODE abans de la data indicada a l'article 2 

només per causa justificada. La finalització anticipada i la suspensió (amb les respectives 

conseqüències) es comunicaran als Participants amb un mínim de 20 dies d’antelació o, en referència 

a la suspensió, amb la màxima antelació possible i, com a màxim, el dia anterior al seu començament. 

Aquesta comunicació la pot fer Diesel S.p.A. a través del lloc web www.diesel.com, als punts de 

venda Diesel o a través d’altres comunicacions relacionades amb el Programa. 

12. Contactes 

Per a qualsevol pregunta o queixa relacionada amb el Programa, els Participants poden consultar 

l’àrea reservada al Programa D:CODE al lloc web www.diesel.com i contactar amb el Servei 

d’Atenció al Client de Diesel a https://www.diesel.com/shop/contactus. 

13. Llei aplicable i Tribunal competent 

Tots els drets i obligacions derivats d’aquesta Normativa es regeixen per la legislació italiana. 

Qualsevol controvèrsia derivada d’aquesta Normativa, la seva interpretació, efectivitat o finalització, 

així com, en general, de la participació al Programa D:CODE s’entén sotmesa exclusivament al Jutjat 

del lloc de residència del Participant. 

 

Darrera actualització: Març de 2021 
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