BASES SORTEIG CAMPANYA TIK TOK
AL CENTRE D’ANDORRA LA VELLA


Organitzador

PYRÉNÉES DISTRIBUCIÓ, SAU, amb domicili social a l'avinguda Meritxell, 11, d'Andorra la Vella,
titular del comerç Grans Magatzems Pyrénées (en endavant el "CENTRE"), en el marc de la
campanya TIK TOK que durarà 23 dies, del 16/12/2021 al 07/01/2022, ambdues dates incloses,
(en endavant el "PERIODE"), i farà un sorteig el 10/01/2022 (en endavant "SORTEIG"). Telèfon
de contacte: 880.100, Servei d'Atenció al Client, ubicat a la 4a planta del CENTRE (en endavant el
"SAC").


Participació i mecanisme del sorteig:

Podrà participar en el SORTEIG qualsevol persona major de 18 anys* que



Segueixi a @pyreneesandorra a Instagram i Tik Tok
Penji el vídeo amb el hashtag #Propòsits2022 al seu instagram o al seu Tik Tok.

El dia 10 de gener del 2022, es farà el sorteig des del/la guanyador/a des del compte instagram
de Pyrenees Andorra a través de la plataforma https://commentpicker.com/businessinstagram.php. €


*Qualsevol participació de un menor quedarà descartada i es tornarà a repetir el sorteig.



Els col·lectius d’empreses externes i tots aquells que no són considerats com clients particulars,
queden exclosos de poder participar en el sorteig.

Un cop identificada la identitat del/de la guanyador/a es trucarà al/la guanyador/a i contra la
signatura d'un rebut d'acceptació, es farà lliurement del PREMI. A partir d'aleshores no s'admetrà
cap reclamació ni es podran fer canvis ni devolucions.


Premis i guanyadors

El sorteig es farà el dia 10 de gener del 2022. Hi haurà 3 guanyadors. Els 3 participants que tinguin
més LIKES seran els guanyadors.
Hi haurà un/a guanyador/a aleatori per una targeta regal de 500€ (els 3 altres guanyadors no
entren al sorteig aleatori).
-1r premi: un rellotge POLAR IGNITE valorat en 154,87 €.
- 2n premi: Cascos de música “Fresh’n Rebel Clam anc” valorat en 114,04 €

- 3r premi: una càmera “Fujifilm Mini 11 “ amb paper “Fujifilm per instax mini (2x10
fotos) valorat en 66,43 € i 18,05 € respectivament.
- 4r premi: targeta regal de 500 €
(total sorteig: 853,41 €) que se li entregarà al/la guanyador, un cop confirmada la, seva identitat
i contra la signatura d'un rebut, donant per acceptat el premi i finalitzat el SORTEIG. A partir
d'aleshores no s'admetrà cap reclamació.
El premi es podrà recollir fins al 31/01/2022.

Dades personals
Tot/a guanyador/a d'un SORTEIG autoritza el CENTRE per a reproduir i utilitzar el seu nom,
cognoms i dades personals, així com la seva imatge gravada en directe, en qualsevol activitat
publicitària o promocional relacionada amb el SORTEIG.
La participació al SORTEIG implica l'acceptació íntegra per part dels participants de les
presents bases, les quals restaran dipositades al SAC fins al 31 de gener del 2022.
Les dades del/de la guanyador/a no seran utilitzades per altres finalitats.

