BASES DE LA PROMOCIÓ
“5 CORONES DE RAL"

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 "5 CORONES DE RAL"
(en endavant la "Promoció") per incentivar la venda dels seus productes Ral. Per la
compra d'una determinada quantitat s'aconsegueixen punts per intercanviar per un
catàleg de regals.
2. LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR.
2.1. Podran participar en la Promoció totes aquelles persones físiques majors de 18 anys
que hagin comprat alguna de les peces de carn Ral d'Avinyó, que entren dins de la
promoció i que tinguin el domicili fiscal del seu negoci a la comunitat autònoma de
Catalunya i que 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 carnisseries/xarcuteries que
siguin clients de AVINYÓ en la comunitat autònoma de Catalunya.
3.2. El període de duració de la promoció serà vàlida per a compres compreses entre l'1
de Maig del 2016 fins al 31 de Juliol del 2016 (en endavant, el "Període de Durada de la
promoció").
La sol·licitud dels regals s'ha de realitzar entre el 15 de Setembre 2016 i el 31 de
Desembre del 2016. Consultar la seva validesa al punt 6.4, 6.5 i 6.6.

4. MECANISME DE PARTICIPACIÓ
4.1 El client, per cada euro de compra de qualsevol peça de producte fresc Ral, acumula
punts intercanviables per regals. Per cada 20 € de compra s'aconsegueix un punt.
4.2 Amb la factura que rebrà setmanalment, estarà imprès els punts acumulats que va
aconseguint. A la última factura del mes de Juliol de 2016, obtindrà tots el punts
acumulats a la promoció.
A partir del 15 de Setembre del 2016 fins al 31 de Desembre del 2016, podrà redimir el
seu regal (detallats al punt 6 de les bases) seguint el següents passos:
Pas 1. Segons els punts que aconseguits pot escollir un dels regals o bé diversos,
sempre que tingui els punts suficients. Un cop hagi seleccionat el regal que més
li agradi haurà d'enviar un missatge electrònic a l'adreça osala@avinyo.net i comunicar
el regal que hagi escollit.
En el cas que el regal escollit no correspongui al nivell de punts aconseguits,
enviarem un missatge electrònic al client en el qual l’indicarem el regal que pot
seleccionar o si no pot accedir a cap regal atès els punts obtinguts.
Pas 2. Després que es verifiqui que els seus punts totals corresponen al regal que ha
seleccionat, l’enviarem un missatge electrònic de conformitat en què l’indicarem el
següent:
Que per als nivells 1 i 2 el seu comercial l’entregarà el regal en mà.
Que per als nivells 3, 4 i 5 el seu comercial l’entregarà una capseta regal, a l’interior de
la qual hi haurà una targeta amb el seu nom vàlida per a dues persones així com la data
límit per gaudir del regal.
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 pregunta per Paula.
4.4 Cada client és responsable de realitzar la seva pròpia comanda enviant un mail a
osala@avinyo.net.
4.3 En el cas que un client no arribi al número necessari de punts per obtenir un regal,
podrà obtenir el que està per sota de la quantitat aconseguida o, si no arriba al mínim, no
podrà aconseguir cap regal (el mínim de punts són 35).

5. PECES DE RAL INCLOSES EN LA PROMOCIÓ.
5.1 Les peces incloses en la promoció són totes les peces de producte fresc de Ral.

6. REGALS DE LA PROMOCIÓ.
6.1. Els regals d'aquesta promoció estan distribuïts en 5 nivells.
6.1.1 Nivell 1: Regals per valor de 35 punts (a escollir un):
.- Podrà escollir entre 280 restaurants de cuina internacional i degustar
els plats més exòtics amb el SmartBox Cocinas del Mundo. Regal vàlid
per a dues persones.
.- Podrà gaudir d'una fantàstica batedora de got Kenwood amb la qual
podrà preparar autèntics i refrescants batuts i begudes: Potència de 650W,
got de gran capacitat (2 l), 3 velocitats + pulse, funció per picar gel i molt
fàcil de netejar.
6.1.2 Nivell 2: Regal per valor de 70 punts:
Una cafetera Nespresso amb unes característiques immillorables com
bomba de pressió de 19 bars, sistema d’escalfament Thermoblock, a punt
per utilitzar passats 25 segons, autoapagada passats 9 minuts, introducció
fàcil de càpsules o dipòsit per a 11 càpsules utilitzades.
6.1.3 Nivell 3: Regal per valor de 140 punts:
Una nit per a dues persones en una habitació doble estàndard a l'Hotel
Boutique Mas Albereda, situat a Sant Julià de Vilatorta.
6.1.4 Nivell 4: Regal per valor de 210 punts:
Menú de la "memòria" per a dues persones al Restaurant Can Jubany
d'una estrella Michelin. El restaurant està ubicat a Sant Julià de
Vilatorta.
6.1.5 Nivell 5: Regal per valor de 280 punts:
Un menú de la "memòria" per a dues persones a Can Jubany + una nit
a l'hotel Mas Albereda per a dues persones.

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 cafeteres o de batedores del model indicat, es
podrà substituir per un altre de similars característiques.
6.4 El nivell 1 té una validesa de 2 anys des del moment de la seva comanda.
6.5 El nivell 3 té una validesa de 6 meses des del moment de la seva comanda.
6.6 El nivell 4 i 5 tenen una validesa d’1 any des del moment de la seva comanda.

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
paula@ideasagitadas.com, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o
document equival

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, 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.

