BASES DE LA PROMOCIÓ “CAMPANYA 30X100”
EL CENTRE COMERCIAL LA T DE TARRAGONA amb la col·laboració de l’empresa
CENTRUM CLICK convoca la promoció consistent amb el sorteig de 30 xecs de 100
euros per bescanviar als establiments adherits a la campanya.
BASES
1- La present promoció es oberta a tots els compradors del CENTRE
COMERCIAL LA T DE TARRAGONA majors de 18 anys.
2- La durada de la promoció compren des de 15 de novembre fins al 17 de
desembre de 2013.
3- El sorteig dels 30 xecs de 100 euros tindrà lloc en la Notaria Inmaculada Soler
el dia 18 de desembre de 2013 a les 10.00 hores. El resultat dels guanyadors
es publicarà al Diari Mes Tarragona el 19 de desembre, tambè es podrà
consultar el resultat a les botigues participants, a la web www.tarragonashopping.com, al Facebook EL CENTRE COMERCIAL LA T DE TARRAGONA.
Hi hauran 30 números premiats i 30 números reserves. Si en deu dies naturals
des de la data del sorteig no han aparegut les persones amb el número
premiat, el premi passarà al número reserva.
4- Per poder participar s’han d’obtenir les butlletes a les botigues participants a la
promoció i aquestes han de ser segellades per la botiga i validar a la pàgina
www.guanya3000.centrumclick.com i a banda tots els participants entraran
en el sorteig d’una tauleta.
5- Les butlletes no segellades, esmenades, manipulades, trencades o
reproduïdes per qualsevol mitjà seran declarades nul·les.
6- El premi consisteix en 4 xecs de 25 euros, amb una totalitat de 100 euros per
butlleta, i un total de 30 butlletes guanyadores, per tan la nostra entitat regala
3000 euros en vals únicament per bescanviar a les botigues participants a la
campanya. Els xecs tindran validesa fins el 28 de febrer de 2014.
7- Els guanyadors tenen dret exclusivament al premi abans indicat sense que
pugui demanar en cap cas un altre tipus de compensació econòmica per
renuncia al mateix.
8- El guanyadors si tenen el dret de cedir el premi a terceres persones, la
renuncia i la cessió s’haurà de fer de forma fefaent on constin les dades del
guanyador i del nou titular i la cessió haurà de ser autoritzada per el CENTRE
COMERCIAL LA T DE TARRAGONA.
9- Els guanyadors podran passar a recollir els seus xecs a l’oficina de Turisme de
la Rambla, hauran d’entregar la butlleta, portar el DNI i signar la confirmació
del premi rebut. L’horari d’atenció al públic es de dilluns a dissabte 10 a 14 i de
16 a 19, diumenge de 10 a 14 hores.
10- Els propietaris, llurs familiars en primer grau i els empleats de les botigues
participants en la promoció tan sols poden optar a premi amb butlletes
segellades per altres establiments participants i amb numeració que no
correspongui a la seva botiga o lloc de treball.
11- Els vals no es podran fer servir en productes en promoció o rebaixats a no ser
que tinguin el consentiment del propietari.
12- Els participants renuncien expressament a qualsevol fur que els correspongui i
es sotmeten al dels Jutjats de Tarragona.

