BASES DE LA PROMOCIÓ “ET CUIDEM OMEGA 3"
1. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.
1.1. Amb subjecció als presents termes i condicions (en endavant, les "Bases"),
ESCORXADOR FRIGORÍFIC AVINYÓ SA (en endavant "AVINYÓ"), amb
domicili a Carretera Prats de Lluçanes, km 53,5, 08279 Avinyó (Barcelona), i amb CIF
número A-08657017, organitza una promoció anomenada "ET CUIDEM OMEGA 3"
(en endavant la "Promoció") per incentivar la venda dels seus productes Omega 3.
La promoció consistirà en: El consumidor per la compra d'una determinada quantitat de
producte Omega 3 entrarà en el sorteig d’un SmartBox.
2. LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR.
2.1. Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques majors de 18 anys
que hagin comprat producte Omega 3 d’Avinyó amb un valor sempre superior a 6 euros
i volen participar en la Promoció de conformitat amb el que disposen les presents Bases
i, en concret, ho facin observant la mecànica establerta en l'apartat 3 i 4 de les mateixes.
2.2. No podran participar els treballadors d'Avinyó, ni els col·laboradors que hagin
participat en aquesta promoció o impressió dels components de la mateixa, ni els
familiars dels anteriors dins del primer grau de parentiu.
3. ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ.
3.1. Aquesta promoció estarà disponible per a totes les xarcuteries dins de la comunitat
autònoma de Catalunya.
3.2. El període de duració de la promoció serà vàlida per a compres compreses entre l'1
d'abril de 2015 fins al 30 de Juny de 2015 (en endavant, el "Període de Durada de la
promoció").
4. MECANISME DE PARTICIPACIÓ
4.1 Per tal de poder participar en el sorteig, el client haurà d’omplir amb les seves dades
(nom i cognom, telèfon, e-mail) el formulari que trobarà en el flyer promocional que
l’hi donarà el seu xarcuter.
4.2 El client haurà d’adjuntar el seu tiquet de compra (juntament amb el formulari) que
sempre haurà de ser superior a 6 euros.

4.3 Es sortejaran 15 estades en balnearis i Spas (SmartBox), 5 estades cada mes. Els
sorteigs es faran en les següents dates:
.- La primera quinzena de Maig
.- La primera quinzena de Juny
.- La primera quinzena de Juliol
4.4 Als guanyadors se’ls i comunicarà el resultat trucant-los directament al seu telèfon.
4.3 Per a qualsevol dubte que tingui sobre la redempció dels regals o la mecànica de la
promoció pot consultar les bases publicades a la web www.gruproma.com o truca al
932.376.866 i preguntar pel responsable de la promoció.
4.4 Per gaudir del regal, cada guanyador és responsable de realitzar la seva pròpia
reserva seguint els passos que s’indiquen en el Smartbox.
5. PECES OMEGA 3 INCLOSES EN LA PROMOCIÓ.
5.1 Les peces incloses en la promoció Et cuidem Omega 3 són totes les de porc Omega
3 d’Avinyó: llom canya, llom sencer, llonza Girona, cap de llom, costella, panxeta,
papada i filet.
6. REGALS DE LA PROMOCIÓ.
6.1. El regal que es sorteja en aquesta promoció és: “SmartBox Spa para dos” on cada
guanyador podrà escollir entre 400 centres de benestar com elegants balnearis, spas,
centres termals, etc.
6.2. Aquests regals no són susceptibles de canvi, alteració o compensació a petició dels
participants en la promoció ni tampoc seran intercanviables pel seu import en euros. Si
un participant rebutja el regal / servei, no se li oferirà cap regal / servei alternatiu.
6.3 En el cas que no hi hagués estoc de “Smartbox Spa para Dos” es podrà substituir per
un altre de similars característiques.
7. RESERVES I LIMITACIONS.
7.1. Si AVINYÓ tingués motius raonables per creure que un participant ha infringit
qualsevol dels termes i condicions previstos en les presents bases o considerés una
participació com abusiva o fraudulenta, es reserva el dret a excloure'l de la promoció.

7.2. AVINYÓ no assumirà cap responsabilitat per qualsevol dany, pèrdua o
responsabilitat que pogués patir qualsevol participant o tercer aliè a la Promoció i que es
derivi, directament o indirectament, de la participació en la Promoció, o de la possessió,
ús o mal ús per part del corresponent guanyador o Participant d'un premi.
7.3. AVINYÓ es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, canvis que redundin
en el bon fi de la promoció, com ara, a títol enunciatiu però no l’imitatiu, ampliació o
modificació del Període de Durada de la promoció. Aquestes modificacions seran
publicades en el lloc web www.gruproma.com.

8. PROTECCIÓ DE DADES.
8.1. La indicació de les dades personals dels participants tindrà caràcter obligatori per
poder participar en la Promoció. Qualsevol comunicació falsa o incorrecta de dades
personals donarà dret a AVINYÓ a desqualificar al participant.
8.2. Les dades personals dels participants en la Promoció s'incorporaran a un fitxer
automatitzat titularitat de AVINYÓ amb la finalitat de gestionar aquesta promoció i, en
cas d'acceptar expressament, remetre comunicacions comercials dels nostres productes.
Aquestes dades seran tractades d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva
normativa de desplegament. El participant podrà exercir els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit
dirigit a AVINYÓ a l'adreça anteriorment indicada o per correu electrònic a
info@ideasagitadas.com, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o document
equivalent.
9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES, JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.
9.1. La participació i / o registre en la Promoció, implica la total acceptació de la
Política de Protecció de Dades anteriorment referida en l'apartat anterior i de les
presents Bases.
9.2. Podeu trobar més informació sobre Protecció de Dades en la nostra Política de
Protecció de Dades, si ¬ situada a la pàgina web www.gruproma.com, l'acceptació és de
caràcter obligatori per a la participació en aquesta promoció.
9.3 Les presents bases es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. Per
a qualsevol disputa o controvèrsia sorgida en relació amb aquesta promoció seran
competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur que legalment pogués correspondre.
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