
Bases Campanya Comerç Nadal 2020 

 

Les dates de la campanya seran del dia 4 de desembre del 2020 fins al dia 5 

de gener de 2021, ambós inclosos. 

 

 

Es realitzarà un sorteig el dia 7 de gener, en el que es regalara uns xecs regal 

pel valor de: 

2 primers premis........ 400 euros 

3 segons premis......... 200 euros 

4 tercers premis.......... 100 euros 

5 quarts premis........... 50 euros 

 

Les butlletes per participar en el sorteig estaran dipositades a cada establiment 

adherit a la campanya de Nadal. 

 

Els clients hauran de consumir un mínim de 5 € en qualsevol establiment 

adherit. 

 

La butlleta serà vàlida si està omplerta correctament amb totes les dades 

personals (nom i cognom, telèfon i població) i tenir els 6 segells de 6 comerços 

diferents. 

 

Cada persona podrà participar tantes vegades com vulgui. 

 

No podrà recaure més d'un premi a la mateixa persona. 

 

S'avisarà als guanyadors dels premis per telèfon. 

 

Els guanyadors del sorteig estaran obligats a gastar els vals en les botigues 

adherides a la campanya de Nadal. 

 

Es farà entrega als premiats d’uns vals per import de 25 € cada un, amb el valor 

total del premi. Aquests vals són indivisibles. El mínim de compra en un 

establiment per part dels guanyadors serà de 25 € i no es podrán bescanvia 



per diners. Si la compra en un establiment per part del premiat superés la 

quantitat del val, el client haurà d’abonar la diferència. (Exemple: una compra 

per un import de 55 €, el client entregarà dos vals de 25 € i els 5 euros en 

efectiu). 

 

Es facilitarà als guanyadors un llistat en tots els comerços adherits a la 

campanya. 

 

Els vals és podran bescanvia fins al 31 de març de 2021. En cas quehi hagués 

un confinament, el período de validesa dels vals s’incrementarà el temps que 

duri el confinament. 

 

El sorteig és retransmetrà per ràdio Móra la Nova i per les xarxes socials de 

l'ajuntament de Móra la Nova. 

 
 


