BASES DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL SORLI PER A COMPRES FETES DURANT EL MES D’ABRIL.
La companyia SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. amb domicili al Polígon Industrial Circuit de
Catalunya, carrer Carretera de Montmeló, 108-120, Granollers, i amb el seu N.I.F. A-08586539,
en endavant SORLI, ha organitzat una acció promocional de lliurament d’obsequis denominada
“SUPERMARQUES 2019”, que es regirà d’acord a les següents bases:
OBJECTE DE LA PROMOCIÓ
1.- L’objecte de la present promoció és incentivar les vendes a les botigues SORLI mitjançant
l’oferiment d’obsequis que seran lliurats sota les condicions i requisits establerts en les presents
Bases.
ESTABLIMENTS ON LA PROMOCIÓ ÉS VÀLIDA
2.- La promoció recollida en les presents Bases és vàlida per a tots els establiments SORLI en tot
el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya, a excepció de les benzineres SORLI de
Premià de Dalt i de Granollers, així com els seus minimarkets, que resten excloses d’aquesta
promoció.
REQUISITS SUBJECTIUS DELS PARTICIPANTS
3.- La present promoció està dirigida exclusivament a les persones físiques majors d’edat (18
anys), en possessió de la targeta de fidelització SUPERMADUIXA, residents en territori nacional
i que siguin consumidors particulars que adquireixin els productes inclosos a la promoció per al
seu consum personal i/o de la unitat familiar a la que pertanyin.
4.- Resta prohibida la participació a la promoció a tots els empleats de SORLI, així com a
col·laboradors directes que hagin participat a la creació, organització, desenvolupament i/o
impressió de la mateixa, o els familiars directes de tots ells.
DURACIÓ
5.- La promoció serà vàlida entre l’1 i el 30 d’abril de 2019 (ambdós inclosos). A aquests efectes
s’informa que els obsequis es lliuraran per rigorós ordre de sol·licitud per part dels participants.
CARÀCTER GRATUÏT DE LA PROMOCIÓ
6.- La participació a la promoció és gratuïta i no implica en si mateixa un increment del preu dels
productes, ni cap pagament addicional per al comprador.
COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ DE LA PROMOCIÓ
7.- La promoció es farà pública i es comunicarà al consumidor a les pròpies botigues SORLI,
mitjançant missatges personalitzats a les caixes de les botigues, a la web www.sorli.com , a la
pàgina de Facebook de Sorli, i al seu compte de Twitter.
8.- Tanmateix, aquells usuaris registrats a la base de dades de SORLI que hagin facilitat les seves
dades i manifestat expressament el seu consentiment per a rebre accions promocionals, seran

informats mitjançant SMS gratuïts i de correu electrònic. Aquests clients podran en tot moment
exercitar els seus drets d’accés, oposició i rectificació de dades conforme preveu la Llei Orgànica
de Protecció de Dades, mitjançant un correu electrònic dirigit a SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN,
S.A. a l’adreça sac@sorli.com o trucant al telèfon gratuït 900 402 403.
UNITATS OBSEQUIADES
9.- Per a les compres que incloguin 3 productes de les marques participants a la promoció que
s’esmentaran més endavant, SORLI disposa d’un total de 78.188 unitats d’obsequis, distribuïts
de la següent manera:
2500 Aperitiu Takis Fuego 40G
2000 Cafè Nescafé Natural sobres 10u
2000 Gnocchi daurar clàssic Rana 300G
2500 Cillit Bang WC fresh cítric
2000 Brou casolà carn d'olla Gallina Blanca 1L
2000 "Mañanas Ligera" s/lact. Puleva semi 1L
2000 La Copa Danone xocolata-nata pack-2
2500 Tomàquet fregit casolà Ferrer 350G
2500 Aigua Font Vella Levité llimona 1,25L
1764 Aigua Vichy Fruit 1,2L
2500 Aigua Aquabona 2,5L
2000 Llevataps de vi Torres
2500 Free Damm Lemon llauna 33CL
960 Vi Bach Extrísimo negre 1/2 Amp.
2000 Bacardi Breezer llimona 27,5CL
2000 Batut Nocilla got 200 ML
2000 Barreta Borges Natura Eco fruita
4000 Vaixelles a mà Coral 1250ML
2000 Netejador Bref WC blue active duple
2000 Tovallons blancs Scottex 64U
2000 Tovalloletes Dodot dermo 64U

2000 Dentrifici Colgate Total 19 ML
10000 6 euros per compres superiors a 60 euros
20000 3 euros per compres superiors a 30 euros

Addicionalment, es preveu 1 PREMI ESPECIAL en forma d’una targeta gratuïta per a totes les
compres efectuades durant un any, fins a un màxim de 5.000 euros que s’adjudicarà mitjançant
un sorteig, tenint aquest la consideració de combinació aleatòria als efectes d’allò disposat al
Decret 397/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i
combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.
CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I DE LLIURAMENT DELS OBSEQUIS I PREMI
10.- Als consumidors que efectuïn compres que continguin articles de com a mínim 3 marques
diferents de les 29 participants a la promoció, se’ls hi es farà lliurament d’una targeta RASCA. Els
articles de les 3 marques diferents han d’ésser adquirits en una mateixa compra, de forma que
només es farà lliurament d’un RASCA per cada compra que compleixi els requisits.
11.- Les marques participants són les següents:
•

BOLLYCAO

•

DAMM

•

NESCAFÉ

•

CODORNIU

•

RANA

•

MARTINI

•

PRINCIPE

•

BACARDI

•

SUCHARD

•

PASCUAL

•

GALLINA BLANCA

•

BORGES

•

PULEVA

•

FINISH

•

DANONE

•

FLOR

•

FERRER

•

TENN

•

FONT VELLA

•

BREF

•

VICHY

•

SCOTTEX

•

COCA COLA

•

ARIEL

•

TORRES

•

H&S

•

DODOT

•

SANEX

•

COLGATE

12.- L’obsequi que cada RASCA contingui serà lliurat al consumidor obsequiat en el propi
establiment on s’ha efectuat la compra que ha donat dret a obtindre el RASCA, a simple petició
del client a la caixa de la botiga, i mitjançant exhibició del RASCA premiat, sense cap cost
addicional pel client. En aquest sentit, les targetes RASCA podran ésser bescanviades per
l’obsequi corresponent fins al 15 de maig de 2019.
13.- Per participar al sorteig del PREMI ESPECIAL cal registrar-se a la pàgina web
www.supermarques.com i introduir els codis EAN únics de les compres registrades i efectuades
durant el període de la promoció que compleixin els requisits de la promoció.
14.- No hi ha límit de participació al sorteig per persona i es poden introduir tantes compres
registrades amb la targeta SuperMaduixa com es vulguin.
15.- El sorteig del PREMI ESPECIAL es farà, pel mètode d’extracció, el dia 20 de maig de 2019, a
la Notaria i en presència del Notari de Granollers:
Ana María Fortuny Subirats
Carrer Girona, 34
08400 GRANOLLERS
16.- En el Sorteig, una vegada extret a l’atzar el primer codi EAN es comprovarà la identitat del
guanyador/a, i SORLI es posarà en contacte amb el guanyador/a del premi especial per tal de
comunicar-li aquest fet.
17.- El lliurament del premi especial es farà, sense cap cost addicional pel guanyador, mitjançant
un acte a celebrar abans del dia 17 de juny de 2019 en el supermercat on es va efectuar la
compra.
18.- SORLI podrà sol·licitar l’exhibició del DNI en el moment del lliurament dels obsequis o del
premi especial per tal de verificar-ne la identitat del consumidor obsequiat o premiat.
19.- En el cas de que els obsequis o el premi no fossin acceptats pels guanyadors, o no
acceptessin les condicions de lliurament i gaudir dels mateixos, SORLI es reserva el dret de
poder-ne disposar d’ells i declarar-los deserts.
20.- Els obsequis i el premi especial no són bescanviables per diners en metàl·lic ni per qualsevol
altre premi.

21.- Els premis obtinguts superiors a 300€ tenen la consideració de retribució en espècie
constituint un guany patrimonial per al beneficiari subjecte a la declaració d’IRPF. SORLI
informarà degudament i conforme a les seves obligacions fiscals vers l’Agència Tributària de les
dades personals dels guanyadors.

CLÀUSULES GENERALS
22.- Les presents bases seran dipositades i protocol·litzades davant el Notaria Ana María Fortuny
Subirats., de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.
23.- SORLI es reserva el dret, si existeix una causa justa, i prèvia comunicació i dipòsit notarial,
d’efectuar qualsevol canvi, suspendre, ampliar o prorrogar aquesta promoció, així com eliminar
justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri, o impedeixi el bon funcionament i
el transcurs normal o reglamentari de la promoció.
24.- La participació en la promoció implica l’acceptació de les presents Bases i condicions pels
interessats, sense reserva de cap tipus.
25.- La facilitació de les seves dades per part dels participants implica el seu consentiment per
al tractament de les mateixes amb la finalitat de dur a terme la gestió i desenvolupament general
de la referida acció promocional, així com la comunicació periòdica de noves promocions,
notícies, serveis, concursos i sortejos incloent mitjans electrònics. La base legal del tractament
és el consentiment de l’interessat, expressat per la participació a la promoció. Aquest
consentiment és imprescindible per tal de participar. No obstant, els participants podran en tot
moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, limitació i portabilitat de dades
conforme preveu el Reglament UE 2016/679 de protecció de dades, mitjançant un correu
electrònic dirigit a SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN, S.A. a l’adreça sac@sorli.com o trucant al
telèfon gratuït 900 402 403. Els afectats tenen dret a fer una reclamació en relació al tractament
de les seves dades personals davant les autoritats de protecció de dades.
26.- Les presentes Bases compleixen amb els requisits establerts a la Llei 22/2010, del Codi de
Consum de Catalunya, la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, i el Decret
397/2011 de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions
aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.
27.- Qualsevol divergència o incidència en la interpretació de les presents Bases o en el
desenvolupament de la promoció, se sotmetran en cas de conflicte als Jutjats corresponents de
Barcelona.

