
BASES DEL SORTEIG PASSPORT OPEN NIGHT 

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 promoció especial per als 

titulars de la mateixa.  

Definició de la promoció: La promoció consisteix en visitar els establiments adherits a la 

Targeta Ciutat per optar als següents premis: 

10 establiments visitats:  entrar al sorteig d’ 1 targeta regal amb 100 € 

5 establiments visitats: entrar al sorteig de 2 targetes regal amb 30 € cadascuna 

3 establiments visitats: entrar al sorteig de 4 targetes regal amb 10€ cadascuna. 

Participació:  Podrà participar en aquesta promoció qualsevol persona que sigui titular de la 

TARGETA CIUTAT i que dipositi el seu passaport validat amb les seves dades a qualsevol dels 

establiments adherits a la promoció, abans del 3 de Juliol de 2015. Passat aquest dia no 

s’acceptaràn passaports.  

Entre el día 6 i el dia 10 es recolliran tots els passaports i el dia 13 de Juliol es publicaràn els 

guanyadors a les xarxes socials i es farà la comunicació oportuna a cadascu de les persones. 

Premis: Els premis es donaràn a les persones guanyadores, en cas de que la persona 

guanyadora no hagi indicat correctament les seves dades i no es puguii establir comunicació 

amb ella, passats 15 díes o 5 intents de comunicació, el premi quedarà desert.  

Targeta regal haurà de ser canviada per compres en els establiments adherits a la TARGETA 

CIUTAT durant els 3 mesos següents a la seva data d’emisió. La Targeta regal es podrà utilitzar 

1 o diverses vegades i en 1 o diversos establiments dins del límit del seu import i la data de 

validesa. En cas que la Targeta regal no cobreixi íntegrament l'import de les compres, el titular 

haurà d'abonar la diferència mitjançant un altre mitjà de pagament acceptat per cadascun dels 

establiments. La Targeta Regal no es podrà canviar ni reemborsar íntegrament o parcialment, 

sobretot al venciment de la data de validesa o en cas de pèrdua o de robatori. La Targeta Regal 

no podrà canviar per diners en efectiu en cap cas. La Targeta regal no es podrà vendre o 

comercialitzar. Si la targeta Regal no es consumeiix en el periode de 3 mesos establert, aquesta 

es caducarà no poguent fer cap reclamació.  

 

 


