
CONDICIONS I BASES DE PARTICIPACIÓ EN LES ACCIONS PROMOCIONALS 

DE LA CAMPANYA  

“LA SORT T’ESPERA ALS COMERÇOS DE TORRENT” 
 

 

 

La campanya se centra en dos sortejos: el de Nadal (22 de desembre de 2017) i el 

de Reis (6 de gener de 2018). 

 

 

BASE PRIMERA 

 

Els clients poden obtindre participacions per als sortejos comprant entre l'1 i el 

21 de desembre en els comerços adherits a la campanya. En concret, per cada 3 

euros de compra, el comerç li lliurarà una participació, amb un màxim de 50 

participacions per compra. 

Per este motiu, es distribuiran un total de 100.000 participacions entre els clients 

dels diferents establiments adherits a la campanya. Cada participació ha de 

tindre un número del 0 al 99.999. Les participacions valen per als dos sortejos. 

 

Sorteig de Nadal: 22 de desembre. 

En el sorteig del 22 de desembre, resultaran premiats els clients el número de 

participació dels quals coincidisca amb alguns dels següents 23 números 

premiats del Sorteig de la Loteria Nacional, el tradicional sorteig de Nadal: 

• Número del primer premi. 

• Número del segon premi. 

• Número del tercer premi. 

• Els dos números de quarts premis. 

• Els huit números de cinquens premis. 

• Els nou números les quatre últimes xifres dels quals coincidisquen amb les 

del primer premi. 

 

Els premis, a càrrec d'IDEA’T, corresponents a cada número són els que 

apareixen en la taula següent. Per a poder rebre el premi, els afortunats han de 

presentar en IDEA’T, abans del 15 de febrer de 2018, els tiquets de compres 

fetes entre l'1 de desembre de 2017 i el 31 de gener de 2018 en els comerços 

adherits fins al màxim del premi que els corresponga; perquè IDEA’T duga a 

terme la transferència corresponent. 

Número premiat Premis per a gastar en els comerços 

adherits. 

1r PREMI 300 € 

2n PREMI 275 € 



3r PREMI 250 € 

4t PREMI 225 € 

4t PREMI 225 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

5é PREMI 200 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

QUATRE ÚLTIMES XIFRES DEL 1r PREMI 100 € 

 

Sorteig de Reis: 6 de gener. 

 

En el sorteig del 6 de gener, resultaran premiats els clients el número de 

participació dels quals coincidisca amb algun dels següents dotze números 

premiats del Sorteig de la Loteria Nacional, el tradicional sorteig de Reis: 

• Número del primer premi. 

• Número del segon premi. 

• Número del tercer premi. 

• Els nou números les quatre últimes xifres dels quals coincidisquen amb les 

del primer premi. 

 

El premi consisteix en 1 talonari format per vals de 10 € en descomptes en 

diferents comerços dels adherits a la campanya. En total hi ha 12 premis.  

El nombre de vals en cada talonari depén del nombre de comerços participants 

en la campanya i dels vals que posen a la disposició dels clients. Cada 



establiment ha d’aportar, com a mínim, un descompte de 10€. S’han de 

distribuir equitativament el total de descomptes aportats per tots els comerços 

entre els 12 talonaris.  

Per este motiu, els comerços que participen en la campanya es comprometen a 

aplicar, al seu càrrec, un descompte de 10 € a les persones que presenten el val 

del seu establiment. Cada val de descompte s’ha d’aplicar en una compra 

mínima de 10 €. No són acumulables diferents vals del mateix establiment per a 

la mateixa compra. En cap cas, l'establiment que aplique el descompte de 10 € 

pot lliurar diners en efectiu al client que faça compres per un import menor a 10 

€ o al client que faça una devolució del producte comprat amb el descompte. 

IDEA’T lliurarà els talonaris als premiats. 

Els guanyadors poden utilitzar els vals fins al 31 de gener de 2018, i han de 

presentar-los directament en l’establiment que s’indica en cada val. 

 

BASE SEGONA:  

ELS COMERÇOS PARTICIPANTS: 

- Han de col·locar en un lloc visible del seu establiment el cartell promocional de 

la campanya, a més d’aparéixer en els fullets promocionals de la campanya, 

perquè puguen ser identificats. 

- Han de lliurar una participació per cada 3 euros de compra, fins que s’esgoten 

i, en tot cas, fins al 21 de desembre de 2017, com a màxim. 

- Han d’aplicar de forma directa en la compra un descompte de 10 € al portador 

del val de descompte, emés per IDEA’T, on aparega el nom i adreça del seu 

establiment. 

BASE TERCERA: 

Els guanyadors d’algun dels premis dels dos sortejos que es faran durant la 

campanya no poden exigir canviar el premi ni pel seu valor en diners, ni per un 

bé o servei diferent dels indicats com a possibilitat de premi, de manera que este  

premi no és negociable ni transferible. 

El premi es dóna a la persona que complisca les condicions descrites, i sense que 

siga obligatori fer cap contraprestació addicional a les establides en estes bases 

de conformitat amb la legislació aplicable. 

Els premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent. 

Els guanyadors d'algun dels premis resultants del sorteig del dia 22 de desembre 

han d’acudir a IDEA’T a arreplegar el premi, en horari de dilluns a divendres, de 

8.00 a 14.00 hores, i com data límit fins al 15 de febrer de 2018. 

Els guanyadors d'algun dels premis resultants del sorteig del dia 6 de gener de 

2018 han d’acudir a IDEA’T a arreplegar el talonari de descomptes. Així mateix, i 

amb posterioritat, poden acudir als establiments que consten en el talonari amb 

els descomptes per tal de fer-lo efectiu quan compren allí, i com data límit fins al 

31 de gener de 2018. 



Si arribades les diferents dates el premiat no es presentara a arreplegar el 

premi, es determina que el premi queda desert. 

Una vegada tots els premiat hagen arreplegat els premis, queda tancada la 

campanya amb caràcter general, i no pot ser atesa cap reclamació 

independentment del seu motiu. 

IDEA’T es reserva el dret de difondre el nom i la imatge dels guanyadors pels 

mitjans o formes de comunicació que crega convenients, durant el temps que 

considere necessari i sense donar cap compensació als premiats. Els noms dels 

guanyadors poden ser publicats on IDEA’T estime convenient. 

 

BASE QUARTA: resolució de situacions no previstes 

Quan per circumstàncies no imputables a IDEA’T o no previstes en este 

document ho justifiquen, IDEA’T pot, al seu arbitri, cancel·lar, suspendre o 

modificar totalment o parcial la campanya sense que açò genere dret a cap 

compensació a favor dels comerciants o participants. 

Cal aplicar a estes bases i a la campanya la legislació vigent sobre el tema. 

Per a tot allò que no estiga previst, IDEA’T pot resoldre o establir el criteri 

aplicable sobre la base de l’esperit de la campanya. 

 

 


