BASES DE LA PROMOCIÓ
COMUNICACIÓ I PUBLICACIÓ DEL SORTEIG
Liderou, S.L. (en endavant Liderou) amb domicili en Veïnat de Dosquers, Mas la Teularia, S/N, 17851
Maià de Montcal de Girona, Espanya, i C.I.F B-17443136 és la responsable d’aquesta promoció, que es
comunica a través del seu web (www.liderou.com) i xarxes socials.
DATES DE LA PROMOCIÓ
L’actual promoció tindrà validesa del 7 al 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.
ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
Promoció vàlida per a Catalunya, amb el requisit de recollida del premi als punts establerts per la marca
a Barcelona o Girona.
DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
L’actual promoció va adreçada al públic i usuaris d’internet, en general, majors de edat.
MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
A) La participació es realizará online a través de la pàgina web de la companyia.
B) La participació a la promoció és gratuïta, excepte el cost d’accès i/o ús d’Internet, que serà abonat
íntegrament pel participant.
C) Per tal de participar únicament es requereix que l’usuari es suscrigui a la newsletter durante el
període descrit.
PREMIS
Es sortejaran 10 premis formats per un davantal Liderou i un lot de productes de la marca. La selecció
dels premiats es realizará de forma aleatòria entre tots els participants que compleixin les condicions del
sorteig i els seus noms es comunicaran públicament el dia 1 d’octubre a les xarxes socials de Liderou i
personalment als guanyadors. Si l’empresa no pugués posar-se en contacte amb algun dels guanyados
per falta de resposta del mateix, aquell premi quedaria desert.
El premi no podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició dels guanyadors.
Tampoc podran ser bescanviats per premis en metàl·lic. A títol enunciatiu, però no limitatiu, l’empresa
no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circunstància
imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament d’aquesta Promoció, així com de l’ús que en
faci el participant.
ACCEPTACIÓ
La participació a l’actual Promoció suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases i la submissió expresa a
les decisions interpretatives de les mateixes que efectuï Liderou. Segons el que disposen aquestes Bases,
aquest concurs se sotmeterà a allò que disposa la normativa espanyola aplicable durant el moment en
què es realitza.

En acceptar aquestes bases, els gunyadors accepten el requisit imprescindible de fer-se una foto amb el
premi, que l’empresa organizadora podrà compartir a les seves respectives xarxes socials juntament
amb el seu nom, únicament amb la finalitat promocional de donar a conéixer el resultat del sorteig.
Si es fes evident que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases, o les
dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i
quedaran automàticament exclosos de la Promoció perdent qualsevol dret sobre els premis atorgats en
virtut d’aquesta Promoció.
Els menors d’edat no podran participar a l’actual sorteig ni a qualsevol altra promoció o activitat de la
marca. És responsabilitat dels pares i/o tutors legals vigilar l’ús dels menors a internet en general.
Liderou es reserva el dret d’efectuar qualsevol modificació, supresió i/o addició a les actuals Bases en
qualsevol moment, publicant les mateixes a la pròpia aplicació. Correspon al participant la
responsabilitat de consultar les Bases.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades emprades o facilitades a les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per la
web amb finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació sobre serveis, activitats,
publicacions, celebracions i events socials i professionals del WEB.
El consentiment per a la difusió d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en qualsevol moment a
cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a tal efecte. En qualsevoll
cas, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant el correu
comercial@liderou.com.
Per a més informació, consulti la política de protecció de dades disponible a consulta pública al web de
la companyia www.liderou.com.

