“SORTEIG BICICLETA ELÈCTRICA”
L’Eix Comercial Sants les Corts amb CIF G64395973, amb domicili a carrer Melcior de Palau, no 7779 baixos 2a 08028 de Barcelona, per mitjà de les presents Bases, sota la modalitat de SORTEIG,
lliurarà 1 BICICLETA ELÈCTRICA MODEL FREEL entre els clients dels comerços majors de 18 anys,
que comprin una butlleta de participació per al sorteig.
El sorteig de la bicicleta s’efectuarà en la següent data: 23 d’abril de 2021.
PRIMERA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ.
Es durà a terme entre els clients dels comerços de l’Eix majors de 18 anys que hagin adquirit una
butlleta de participació pel preu d’1 euro/butlleta.
En tots dos casos hauran d’acceptar les bases del sorteig i la política de protecció de dades aplicable
al mateix.
SEGONA.- PREMI
En la present promoció es regalarà UNA BICICLETA ELÈCTRICA MODEL FREEL.
El premi, s’entregarà de conformitat amb el següent: – El premi és intransferible. – El premi no és
canviable en metàl·lic, ni per qualsevol altre premi. – L’Eix Comercial Sants les Corts no es
responsabilitza de l’ús que del premi realitzi l’agraciat i és totalment aliena a la prestació derivada del
premi. – Queda prohibida la comercialització i/o venda del dret a l’obtenció del premi. – Tots els
impostos i taxes relacionats amb el premi d’aquesta promoció o aquelles despeses addicionals
motivades per demora o negligència per part del guanyador, seran de compte d’aquest, tret que d’una
altra forma, s’hagués establert expressament a les presents bases.
Els premis de la present promoció, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a
petició del guanyador.
L’Eix Comercial Sants les Corts es reserva el dret a modificar el premi, per un altre igual o superior
valor promocional de considerar-ho necessari, comprometent-se en tot cas a publicar la informació a
través de la web: www.eixsantslescorts.com
TERCERA.- ELECCIÓ GUANYADORS
En aquest concurs, es triaran un (1) guanyador i dos (2) suplents.
DATA DEL SORTEIG: 23 d’abril de 2021
Els guanyadors suplents substituiran al guanyador, en el cas d’identificació incompleta (El guanyador
haurà d’identificar-se amb nom, cognoms , DNI o NIE a més de signar un document amb les dades
fiscals per la retenció corresponent), incorrecta, renúncia, no localització o no compliment dels requisits
exigits a les presents bases.
L’elecció del guanyador es realitzarà mitjançant un procés aleatori.
L’Eix Comercial Sants les Corts es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del concurs
en aquest cas, ho publicarà al web: www.eixsantslescorts.com

QUARTA.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI
Es comunicarà el premi al guanyador del concurs, mitjançant la publicació del número guanyador als
diferents perfils a xarxes socials de l’Eix.
El guanyador ha de confirmar l’acceptació del premi via telefònica o missatgeria, en el termini de quinze
dies següents a la publicació del sorteig. La publicació del guanyador es farà un dia després del dia del
sorteig.
En el sorteig se seleccionarà aleatòriament dos (2) participants, que quedaran com a “guanyadors
suplents”, i que, per ordre de selecció, substituiran al guanyador principal per al cas que concorri algun
dels següents suposats: identificació incompleta o incorrecta, incompliment dels requisits exigits a les
presents bases, impossibilitat de localització en termini, falta d’acceptació del premi en termini, renúncia
al mateix, o qualsevol altra circumstància de pèrdua de la condició de guanyador establerta a les
presents bases.
En cas d’impossibilitat de contacte amb el premiat en el termini de quinze (15) dies següents a la
realització del sorteig o dels guanyadors suplents en idèntic termini després de rebre la comunicació,
els corresponents premis passaran a la disposició de l’Eix Comercial Sants les Corts.
CINQUENA.- PARTICIPACIÓ
La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les
decisions de l’Eix Comercial Sants les Corts quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la
present promoció.
SISENA.- CESSIÓ DELS PREMIS
Els premis de la present promoció, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació
a petició del guanyador.
L’Eix Comercial Sants les Corts, es reserva el dret a modificar els premis, per uns altres d’igual o
superior valor promocional de considerar-ho necessari, comprometent-se, en tot cas a publicar la
informació a través del www.eixsantslescorts.com
SETENA.- RECLAMACIONS
El període de reclamació sobre el resultat del concurs finalitzarà transcorreguts quinze (15) dies
naturals des de la data de publicació dels resultats segons s’estableix a l’apartat QUART de les
presents bases.
VUITENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG
L’Eix Comercial Sants les Corts, es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present
concurs a qualsevol moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que
així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les noves
bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau.

