
 

 

BASES LEGALS – RULETA DE LA SORT TECNOCOLOR 

1 - ORGANITZADOR   

TECNOCOLOR TT TELECOMUNICACIONS amb CIF: B59865915, i ubicada a l' Avinguda de Montserrat, 16. 

CP 08700 Igualada (Barcelona, Espanya), té previst realitzar una dinàmica per a usuaris majors d'edat 

residents a Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, Capellades, Ca l'Anton, La 

Pobla de Claramunt, Les Garrigues, Camaró, La Serra, Vilanova d'Espoia, les Pinedes de l'Armengol, La 

Torre de Claramunt, el Xaró, Pla de la Torre, Carme, Orpí, La Llacuna, Rofes, Torrebusqueta, Sant Joan 

de Mediona, Cases Noves de Can Pardo, La Font del Bosc, Can Xombo, Can Paixano, Sant Pere Sacarrera, 

Súria, Balsareny i Puig-reig, d' acord amb el que disposa en l'apartat de condicions per participar.   

  

2 – DURACIÓ I DATA DEL SORTEIG  

El termini de participació en aquest sorteig començarà a partir de las 00:00 del 22 de Novembre de 2021 

i finalitzarà a las 23:59h del 27 de Novembre del 2021.  

La duració de la dinàmica pot variar, l' empresa organitzadora es reserva el dret a poder modificar les 

dates del concurs.  

  

3 – REQUISITS DE PARTICIPACIÓ  

La simple participació en el concurs implica l' acceptació de les presents Bases Legals.  

 Els requisits de participació serán els següents:   

• Que resideixin en les localitats d' Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del 

Camí, Capellades, Ca l'Anton, La Pobla de Claramunt, Les Garrigues, Camaró, La Serra, Vilanova 

d'Espoia, les Pinedes de l'Armengol, La Torre de Claramunt, el Xaró, Pla de la Torre, Carme, 

Orpí, La Llacuna, Rofes, Torrebusqueta, Sant Joan de Mediona, Cases Noves de Can Pardo, La 

Font del Bosc, Can Xombo, Can Paixano, Sant Pere Sacarrera, Súria, Balsareny i Puig-reig. 

• Que siguin persones majors d' edat. 

• Que ompli el formulari de contacte amb dades reals. 

Els participants podran participar tantes vegades com vulguin sempre i quan introdueixin diferents 

dades de contacte.  

Es troben exempts de participació tant l' entitat organitzadora del sorteig com els seus familiars.  

 

4 – MECÀNICA DEL SORTEIG  

Emplenar el formulari amb els camps sol·licitats i fer girar la ruleta.  

Els participants tindran fins a 3 intents en total en el cas de no ser premiats. 



 

 

En cas d'aconseguir un premi, al guanyador li arribarà un correu de confirmació. 

Per recollirr el premi, haurà d'anar a les oficines de Tecnocolor, situada a l' Avinguda de Montserrat, 16. 

CP 08700 Igualada. (Barcelona, Espanya). 

5 – PREMI 

- 2 unitats: Altaveu portàtil de 10w compatible amb tecnologia BT i TWS- TF/AUX IN – 1200 MAH BAT-

IPX4 (1 unitat en color blau i 1 unitat en color blanc). 

- 2 auriculars in-ear Bluetooth 5.0 de disseny amb micròfon incorporat (1 unitat en color negre i 1 

unitat en color blanc). 

- 1 telèfon mòbil Xiaomi Redmi 9C NFC 3/64GB Midnight Gray. 

 

CONDICIONS DEL PREMI:   

El guanyador del sorteig, haurà de recollir el premi a les oficines de Tecnocolor anteriorment 

mencionades. 

No es permetrà la seva devolució, ni es farà entrega en efectiu de la devolució de l' import del premi. El 

guanyador podrà contractar serveis addicionals no indicats en el sorteig.  

La recollida del premi s'haurà d'efectuar prèviament a finals de  l'any 2021. 

 

6 – GUANYADOR/A  

En el mateix moment en el que la ruleta deixi de girar, apareixerà un pop-up indicant-li a l' usuari si ha 

guanyat o no.  

Automàticament, el guanyador rebrà una notificació a través de correu electrònic en la direcció de 

correu facilitada,  on se li comuniqui que ha estat guanyador i el premi que li correspon.  

L' acceptació del premi pel guanyador, suposarà l' acceptació de les condicions recolides en les bases.   

Quan vagi a retirar el premi, haurà de presentar el correu electrònic que hagi rebut. 

  

7 – CANVIS  

 reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura 

que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la promoció.   

  

 

 

 

 



 

 

 

8 – DRETS D' IMATGE  

Tots els participants autoritzen a l' empresa organitzadora a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, 

cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb  

aquesta promoció, tot això en qualsevol mitjà, sense que aquestes activitats li confereixin dret de 

remuneració o cap benefici amb excepció feta de l'entrega del premi guanyat conforme a aquestes 

bases. La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de 

la gravació o imatges captades, sense limitació de temps ni de territori.   

  

  

9 – LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ  

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre 

qualsevol reclamació o controversia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o 

compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).  

 

 


