
BASES DEL SORTEIG PASAREL.LA DE PRIMAVERA  

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 el sorteig de 20 targetes regal amb 10 € 

cadascuna per gastar a la compra de productes o serveis en qualsevol dels establiments 

adherits a la Targeta ciutat.  

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

TARGETA CIUTAT i que hagi fet compres desde el 15 de febrer fins el 19 de març de 2015. Es 

considerarà titular a aquella persona que tingui la targeta ciutat emesa amb les seves dades 

personals per ACI. No podran participar en el sorteig, ni per tant, resultar premiats, aquelles 

persones la targeta estigui en tràmits d'emissió i lliurament, independentment que hagin 

realitzat la sol · licitud de la mateixa en qualsevol dels establiments adherits i compleixin tots 

els requisits per a la obtenció de la mateixa.  

Com participar: Per participar, el titular de la targeta, entre el 15 de febrer i el 19 de març de 

2015, ambdós dies inclosos, haurà de realitzar almenys una compra en qualsevol dels 

establiments adherits a la Targeta ciutat utilitzant la Targeta i que el / els responsables del / s 

establiments registrin correctament la compra mitjançant el programari instal·lat en 

establiment per a la gestió de les operacions de la TARGETA CIUTAT. Cada establiment podrà 

determinar una llista de productes i serveis o períodes concrets de temps en els quals els 

titulars no podran beneficiar de l'ús de la Targeta i per tant de la participació en el Sorteig, que 

comunicaran al titular en el moment de fer la compra o per qualsevol altre mitjà que els 

mateixos determinin.  

Condicions del Premi:  La 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.  


