
BASES DEL SORTEIG VULL 500 €  

Organitzadora Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (en 
endavant ACI ) , amb domicili social al carrer Sant Carles no 14 de Santa Coloma de 
Gramenet amb l'objectiu incentivar l'ús de la TARGETA CIUTAT durà a terme aquesta 
campanya especial per als titulars de la mateixa.  

Definició de la promoció: Els usuaris que comprin als establiments adherits a la Targeta 
Ciutat podràn aconseguir una Targeta Regal amb 500€ per fer compres als establiments 
adherits al programa. L'usuari haurà de fer una compra, el botiguer li entregarà una butlleta 
que haurà d'omplir i dispositar a la urna que trobaràn de 17:30 a 20:30h a les següents dates i 

llocs 

19/12 Avda. Catalunya (Singuerlín) 

22/12 Pompleu Fabra/Avda. Generalitat 

2/1 Rmbla. Sant Sebastià/C/Irlanda 

3/1 Plaça de la Vila 

Participació: Podrà participar en aquesta promoció qualsevol persona que tingui la Targeta 
Ciutat i faci compres als establiments adherits a la campanya desde el 10 de desembre de 
2015 i el 3 de gener de 2016.  

Premis: El guanyador es donarà a conéixer en directe el dia 3 de gener a la Plaça de la Vila. 
Guanyarà una Targeta Regal amb 500€ dels quals es podrà gastar un màxim de 100€ a cada 
establiment. En cap cas podrà ser bescanviat per diners en efectiu ni es podrà gastar més de 
100€ a un mateix establiment.  

Contacte  

Per a qualsevol dubte respecte a la participacio ́, dirigiu-vos a l'adrec ̧a 
info@targetaciutat.cat Proteccio ́ de dades  

Als efectes que preveu la Llei Orga ̀nica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Proteccio ́ de 
Dades de Cara ̀cter Personal, les dades personals proporcionades en la sol · licitud de 
Titularitat de la TARGETA CIUTAT estan incorporades en els fitxers de ACI amb la direccio ́ 

en Carrer Sant Carles no 14 de Santa Coloma De Gramenet davant de qui pot exercir els 
drets d'acce ́s, rectificacio ́, cancel · lacio ́ o oposicio ́ en els termes legalment previstos 
mitjanc ̧ant sol · licitud per escrit i signada dirigida al responsable del fitxer a l'adrec ̧a 
indicada i acompanyant fotoco ̀pia del seu DNI o document oficial equivalent. Tambe ́ podra ̀ 

utilitzar aquest mitja ̀ per actualitzar les seves dades.  

Responsabilitat  

ACI no sera ̀ responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de 
l'operativa de la targeta o de les accions dutes a terme per les empreses adherides a 
aquesta promocio ́, llevat que siguin produi ̈ts per una actuacio ́ negligent o dolosa de ACI  

ACI no sera ̀ responsable de les transaccions comercials que es produeixin entre els 
comerc ̧os adherits i el titular com a consequ ̈e ̀ncia de l'u ́s de la Targeta Regal sortejada en 
aquesta promocio ́. L'operativa de la targeta, i per tant, la participacio ́ en sorteig, requereix 
per part de l'establiment adherit a aquesta promocio ́ de la utilitzacio ́ d'elements de 
programari i maquinari especi ́fics, d'una connexio ́ i servei d'Internet habilitat a trave ́s de 
diverses  



tecnologies, aixi ́ com de la formacio ́ necessa ̀ria per dur a terme l'operativa de la targeta a 
l'establiment. ACI no es fa responsable del mal u ́s del programari per part de l'establiment, 
ni dels errors o errors que es puguin produir en el maquinari, connexions o interrupcions del 
servei d'Internet en l'establiment i que siguin aliens al propi sistema instal·lat · lat per ACI 
per a la correcta operativa de la targeta.  

Acceptacio ́ de les bases  

La participacio ́ a la campanya VULL 500€ suposa l'acceptacio ́ d'aquestes bases i instruccions 
en tots els seus termes. ACI es reserva el dret de rebutjar la participacio ́ de qualsevol 
usuari que no compleixi les bases de participacio ́ o contravingui l'objectiu d'aquesta 
campanya  

 


