BASES I CONDICIONS DEL SORTEIG:
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2.
3.
4.

5.
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La participació en el sorteig es realitza únicament amb clients que hagin realitzat les seves compres
superiors a 50 euros a les botigues JOGUIBA, realitzant el pagament de la compra en efectiu i durant
el període de 5 de novembre de 2011 a 5 de gener de 2012.
Queda totalment prohibit poder realitzar particions d'una venda en diferents tiquets un cop realitzada ja una
compra.
Podran participar en el sorteig tots els residents a Espanya, nacionals amb DNI. Per optar als premis els
clients hauran de ser majors de 18 anys i tenir DNI vigent.
Premis:
a) 1r premi - Viatge a Disneyland París. Inclou vol, 2 nits d'hotel en règim d'allotjament i esmorzar per
a 2 adults i 2 nens (fins a 12 anys) amb entrades incloses al parc temàtic de Disneyland París.
b) 2n premi - Bicicleta de muntanya ORBEA nen o nena.
c) 3er premi - Consola de videojocs Nintendo Wii amb 2 jocs inclosos.
Sorteig i publicació dels números guanyadors:
A. Els tiquets de compra encertants dels premis seran aquells que:
1er premi - Els darrers 5 números del tiquet de compra (Núm.Factura) realitzat en efectiu a JOGUIBA han de
coincidir exactament amb el número del Primer Premi del "Sorteig del Nen".
2n premi - Els darrers 5 números del tiquet de compra (Núm.Factura) realitzat en efectiu en JOGUIBA han
de coincidir exactament amb el número del Segon Premi del "Sorteig del Nen".
3er premi - Els darrers 5 números del tiquet de compra (Núm.Factura) realitzat en efectiu en JOGUIBA han
de coincidir exactament amb el número del Tercer Premi * del "Sorteig del Nen". (* El tercer premi del
"Sorteig del Nen "s'entén pels números premiats amb 14.000 euros per sèrie)
C. La data del "Sorteig del Nen" és el 6 de gener del 2012. Serà doncs en aquesta data quan se sàpiguen els
números / tiquets encertants.
D. Un cop coneguts els tiquets guanyadors, JOGUIBA informarà dels números encertants a la pàgina web
www.joguiba.com així com també a les botigues JOGUIBA. És responsabilitat dels clients participants en el
sorteig de mirar si els seus números de tiquets de compra han estat premiats segons les bases i condicions
del sorteig.
E. Els clients encertants han de presentar físicament el tiquet de compra premiat a la botiga el GRAN
JOGUIBA amb data màxima el 15 de gener de 2012. El tiquet ha de ser totalment llegible i sense signes
d’haver estat manipulat.
Premi:
A. En cas del primer premi, les dates del viatge seran negociades mitjançant acord entre el guanyador i
JOGUIBA, sent JOGUIBA l'últim i únic responsable de fixar les dates del viatge i l'hotel escollit per l'estada.
En un inici les dates disponibles per realitzar el viatge són del 20 de gener al 28 de març de 2012 amb
disponibilitat de ser modificades per JOGUIBA. En cas de no acord amb el guanyador, JOGUIBA es reserva
el dret de donar per nul el primer premi.
B. En cas del segon premi, el model i talla de la bici ORBEA dependrà de la mida de la bicicleta escollida pel
guanyador, sent únicament disponibles bicicletes de 12" fins a un màxim de 20" polzades. El model de
bicicleta final serà escollit per JOGUIBA.
C. En cas del tercer premi, la consola Nintendo Wii i els jocs de regal seran escollits per JOGUIBA.
D. Passada la data de 15 de gener de 2012, els premis queden a disposició de JOGUIBA, perdent els
premiats la seva condició de guanyadors.
E. Premis personals i intransferibles.
F. Premis no acumulables a altres ni canviables per cap altre servei ni pel seu contravalor en metàl.lic.
G. Els guanyadors hauran de signar un document a manera d'acceptació del premi on es recolliran les
condicions d'atorgament d'aquest.
H. Els guanyadors, per poder accedir als premis i tenir dret a ells, han de residir dins del territori nacional i ser
majors de 18 anys.
Bases de la promoció:
A. La societat FARRES INTEX S.L. (d'ara endavant JOGUIBA) té previst fer un sorteig en l'àmbit territorial
d'Espanya sortejant entre els clients que realitzin compres en efectiu superiors a 50 euros als seus
establiments durant el període que es detalla en les bases i regles del sorteig.
B. La data de començament de la promoció serà el dia 5 de novembre de 2011 i finalitzarà el 5 de gener del
2012. Els números guanyadors dependran del "Sorteig del Nen" que es realitzarà el dia 6 de gener de 2012.
C. A dia 15 gener 2012 si després del sorteig resultés impossible contactar amb els guanyadors s'entendrà
que els premis que no s'hagin pogut lliurar quedaran deserts.
D. L'acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l'autorització a JOGUIBA per utilitzar i
publicar el seu nom i cognoms i altres dades, així com de la seva imatge, en qualsevol activitat pública
promocional relacionada amb el sorteig. JOGUIBA no utilitzarà aquestes dades amb una finalitat diferent a la
finalitat indicada en aquestes bases, tractant d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de
dades.
E. Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a les botigues JOGUIBA i a través
de la pàgina web: www.joguiba.com .
F. Tots els participants al sorteig, pel simple fet de la participació, accepten les bases d'aquest sorteig, les
normes que regeixen la seva participació i les condicions i la política de privacitat i protecció de dades
exposades a la pàgina de registre d'aquest sorteig.

