10è ANIVERSARI D’ILLA CARLEMANY
Gestora del Centre Comercial illa Carlemany, SLU (d’ara endavant, l’Organització), amb
motiu del desè aniversari del centre comercial, organitza unes promocions sota el títol
«10 ANYS DE SOMNI».
Per participar en les promocions, cosa que es pot fer de manera gratuïta, cal ser major
d’edat, sense perjudici d’allò que disposen aquestes bases en referència a la solució
d’incidències per participació fraudulenta. Per a qualsevol litigi que es pugui derivar de
la interpretació i/o de l’aplicació de les bases que aquí es presenten, tant l’Organització
com les persones participants se sotmeten expressament a la jurisdicció i a la
competència dels organismes judicials d’Andorra si fos el cas.
PROMOCIÓ «RASCA I GUANYA UN DELS 10.000 PREMIS QUE TENIM PER A TU» I
SORTEIG «SI EL TEU SOMNI ÉS VIATJAR AL CARIB, PARTICIPA-HI»
Dates i durada
Aquestes dues promocions se celebraran des de les 10 hores del dia 5 de juliol a les
18.30 hores del dia 20 de juliol del 2019, excepte que s’esgotin les butlletes «rasca i
guanya» editades per a la promoció abans de l’hora i la data esmentades, que en total
seran 13.000.
Mecànica global de la promoció
Per participar-hi, les clientes i clients han de presentar al mostrador del punt
d’informació de l’esdeveniment un tiquet de compra o de consumició de, com a mínim,
10 €, que pot ser de qualsevol dels establiments del centre comercial, excepte de
l’aparcament, o per la compra de qualsevol producte comercialitzat al Punt d’Atenció i
Informació al Client del centre comercial si en supera la quantitat mínima exigida.
No s’admet sumar tiquets per arribar a la quantitat mínima exigida.
No s’admet presentar més d’un tiquet de compra o de consumició per persona i per dia,
encara que la clienta o client pot presentar el tiquet d’una compra o d’una consumició
en una data diferent de la de compra o de consumició, sempre que les dates siguin, tant
la de compra com la de presentació, dins del període de la promoció.
El punt d’informació de la promoció restarà obert amb el mateix horari que el comerç
del centre comercial i s’ubicarà a la planta baixa, de manera prou visible.
Un cop comprovada la validesa del tiquet de compra o de consumició pel personal del
punt d’informació de la promoció de l’aniversari, se segellarà perquè no es pugui fer

servir un altre cop. Amb la devolució del tiquet segellat al client o a la clienta,
s’entregarà:
— Una butlleta «rasca i guanya».
— Una butlleta per al sorteig.
Mecànica particular de la promoció «RASCA I GUANYA UN DELS 10.000 PREMIS QUE
TENIM PER A TU» i els premis
La persona participant pot aconseguir, de manera directa i immediata, el regal que hi ha
amagat sota la taca de tinta platejada, la qual ha de rascar per a descobrir quin premi
aconsegueix.
S’editaran 13.000 butlletes, 10.000 de les quals tenen premi. La resta conviden a
continuar participant.
Entre les 10.000 butlletes amb premi, n’hi ha 79 de premiades amb unes ulleres de
realitat virtual amb lents i safata ajustable per a tots els smartphones, i 79 més de
premiades amb un joc de pal per a selfies i tres lents de vidre/alumini.
Hi ha 100 butlletes premiades amb un estoig amb carregador per a mòbil, amb entrada
USB, de cotxe i de paret, i 242 de premiades amb un altaveu amb connexió Bluetooth,
compatible amb els sistemes Android i iOS. N’hi ha 500 de premiades amb un bidó
cantimplora; 1.500, amb una bossa impermeable amb tancament hermètic i que permet
l’ús tàctil del mòbil; 1.000, amb una motxilla reflectora, i 1.000 més, amb un braçalet
esportiu ajustable, amb frontal de PVC que permet la funció tàctil. Un suport adhesiu
amb anella per a smartphone és el premi amagat en 2.500 butlletes, mentre que un
bolígraf amb punter s’amaga en 3.000 butlletes. Tots aquests 10.000 premis, en global,
estan valorats en 6.996,67 €, però en cap cas no s’entregarà el valor de l’objecte, sinó
l’objecte.
SORTEIG «SI EL TEU SOMNI ÉS VIATJAR AL CARIB, PARTICIPA-HI» i el premi
La butlleta per al sorteig final, que se celebrarà el dissabte 20 de juliol, en el transcurs
de la festa de final d’aniversari, permet entrar en el sorteig d’un viatge a Punta Cana, a
la República Dominicana.
Un cop s’aconsegueixi la butlleta, la clienta o client cal que l’ompli amb les seves dades
personals: nom i cognoms, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic, data de
naixement completa, CP, població i país, i cal que autoritzi la Gestora del Centre illa
Carlemany, SLU, perquè aquestes dades siguin incloses al fitxer «Concursos illa».
Un cop fet això, que és un pas obligatori si es vol participar en el sorteig, cal dipositar la
butlleta a l’urna que hi haurà a l’espai del punt d’informació de la promoció.
En el transcurs de la festa final del dissabte 20 s’extraurà la butlleta guanyadora, però,
a la vegada, se n’extrauran tres més, que seran considerades butlletes reserva o
suplents. Si no es pogués contactar per telèfon amb la persona guanyadora durant les
48 hores següents al sorteig, es passaria a contactar telefònicament amb la persona a

qui correspongui la butlleta suplent 1 i, si es torna a repetir el cas, amb la persona de
l’altra butlleta, la suplent 2, o, com a tercera opció, si no es contacta amb l’anterior, amb
la suplent 3.
Si coincidís que una persona és alhora guanyadora i suplent, s’extraurà una altra
butlleta. Una mateixa persona no pot ser guanyadora i suplent a la vegada.
Si no s’aconsegueix contactar amb cap de les persones les butlletes de les quals han
estat seleccionades —ja sigui com a guanyadores o com a suplents—, el premi quedarà
desert.
Qualsevol butlleta extreta en el moment del sorteig que estigui trencada o bé que no
tingui totes les dades requerides o que aquestes siguin il·legibles, o bé si correspon a
una persona menor d’edat, o bé si no té degudament marcada la cessió de dades
personals, es declararà nul·la i no comptarà com a guanyadora o suplent.
El premi del sorteig final consisteix en un viatge de set nits per a dues persones a Punta
Cana, a la República Dominicana, valorat en 1.030 € per viatge i per persona, i que inclou:
bitllets d’avió per a dues persones en classe turista, tant d’anada com de tornada, en
vols xàrter. La sortida és en dissabte des de l’aeroport Adolfo Suárez Madrid - Barajas i
l’arribada, al de Punta Cana. Per a la tornada, el trajecte és a l’inrevés.
Les dates per a gaudir del viatge han d’estar compreses entre l’1 d’octubre i el 14 de
desembre del 2019, excepte el dissabte 30 de novembre del 2019, i sempre en funció
de la disponibilitat de vols i hotel en el moment de formalitzar la reserva.
El premi inclou, també, els trasllats des de l’aeroport de Punta Cana a l’Hotel Grand
Sirenis Punta Cana i a l’inrevés per a la tornada.
L’estada és en una habitació doble i amb règim de tot inclòs.
La persona guanyadora ha de comunicar a l’Organització de la promoció (o bé a l’agència
de viatges directament si així s’estipula) abans del 30 d’agost del 2019 en quina de les
dates proposades vol fer el viatge i amb qui el farà, així com presentar la documentació
necessària exigida per a fer la reserva del viatge.
El premi NO inclou qualsevol mena de despesa ocasionada per anar fins a Madrid i des
de Madrid cap al punt de residència de les dues persones que gaudiran del viatge, i, si
fos el cas, fins a l’aeroport de Madrid, ni pel que fa a l’anada ni pel que fa a la tornada
del viatge.
El premi tampoc no inclou les taxes de sortida de la República Dominicana, les quals les
persones que gaudeixin del viatge han d’abonar en sortir del país, concretament, a
l’aeroport de Punta Cana.
En cap cas l’Organització no facilitarà el bescanvi del premi pel seu valor en metàl·lic ni
cap altre canvi, alteració o compensació del premi.

Responsabilitats de l’Organització i de les persones participants
L’Organització rebutja qualsevol responsabilitat si per causes alienes no es pot contactar
amb les persones premiades en els terminis i les condicions especificades en l’apartat
anterior.
A la vegada, l’Organització es reserva el dret d’eliminar les persones participants que
defraudin o alterin el bon funcionament de la promoció.
Les persones participants en el SORTEIG «SI EL TEU SOMNI ÉS VIATJAR AL CARIB,
PARTICIPA-HI» han de facilitar totes les dades de manera clara i entenedora, i en les
condicions que s’especifica en aquestes bases, que seran publicades a la web d’illa
Carlemany, així com a les xarxes socials on sigui possible i en el mateix punt d’atenció
de la promoció. Participar implica conèixer aquestes bases i acceptar-les.
Exclusions de participació
No poden participar en aquestes dues accions promocionals fins aquí descrites cap de
les persones que treballen en qualsevol establiment, servei o òrgan de direcció del
centre comercial. Sí que ho poden fer les persones del seu entorn familiar.
En cas que en el moment que la persona guanyadora recull el premi i s’identifica resulta
que treballa en qualsevol establiment, servei o òrgan de direcció del centre comercial, li
serà retirat el premi.
El mateix passarà si la persona guanyadora, en identificar-se amb documentació oficial,
resulta que és menor d’edat, ja que les persones menors d’edat no poden participar en
el SORTEIG «SI EL TEU SOMNI ÉS VIATJAR AL CARIB, PARTICIPA-HI».

