BASES PROMOCIÓ

BASE 1ª.- ORGANITZADORA
SA DAMM amb CIF nº A08000820 i domicili social a Barcelona, carrer Rosselló, 515,
té previst realitzar una promoció que es desenvoluparà d’acord amb el que s’estableix
en les presents bases legals.

BASE 2ª.- DATES
La present promoció s’iniciarà el dia 7 d’abril de 2017 i finalitzarà el dia 30 de setembre
de 2017.
No s’admetran sol·licituds de participació amb posterioritat a la data de finalització
anteriorment indicada.

BASE 3ª.- ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ
La present promoció tindrà com a àmbit territorial el Territori Nacional i el Principat
d’Andorra.

BASE 4ª.- DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
La promoció està dirigida als consumidors d’Aigua de la marca Veri.

BASE 5ª.- MECÀNICA
La mecànica de la present promoció és la següent:
Els consumidors participants en la present promoció podran trobar a les etiquetes
promocionals dels envasos de l’aigua de la marca VERI, en els formats de 1,5 litres,
0,50 cl i 0,33 cl un codi alfanumèric imprès al dors.
El consumidor haurà de registrar-se a la web www.veriportaventura.com i introduir els
codis de les etiquetes per obtenir un “Abonament Descompte” per a una entrada d’
“Adult 1 dia” d’accés a PortAventura Park (no serà vàlid per Costa Caribe Aquatic
Park). L’etiqueta en cap cas és bescanviable a les taquilles de PortAventura Park com
a descompte promocional, únicament és bescanviable online.
Cada codi promocional que s’introdueixi suposarà 2 euros de descompte. Aquests
descomptes es podran acumular fins aconseguir un màxim de 20€ de descompte per
entrada; el codi només podrà introduir-se a la web una sola vegada.
El consumidor haurà d’introduir tots els codis dels que disposi abans de generar
l’”Abonament Descompte”, ja que una vegada sol·licitada la generació de l’”Abonament
Descompte” en cap cas es podrà ampliar l’import de l’”Abonament Descompte” generat.

Cada persona només podrà aconseguir un màxim de 4 ”Abonaments Descompte”.
L’”Abonament Descompte” obtingut haurà d’entregar-se a les taquilles del parc el
mateix dia de compra de l’entrada d’”Adult 1 dia”, havent-se de presentar el DNI amb el
que s’ha efectuat el registre al web. Amb la compra de cada entrada “Adult 1 dia”
només podrà fer-se servir un únic ”Abonament Descompte”, i no es podran acumular
diversos ”Abonament Descompte” per a comprar una sola entrada “Adult 1 dia”.
El bescanvi dels ”Abonaments Descompte” només es podran realitzar entre els dies 7
d’abril de 2017 i el 30 de setembre de 2017, segons el calendari d’obertura del parc.
No s’admetran els abonaments trencats, fotocopiats o rectificats, ni es podran
acumular els descomptes amb altres ofertes o promocions. Queda prohibida la venda
dels descomptes i no seran bescanviables pel seu valor econòmic.
SA DAMM es reserva el dret d’excloure de la present promoció a les persones
registrades que actuïn de mala fe, o de les que es tingui indicis ferms que han
manipulat els codis o qualsevol altra mecànica de la present promoció.
La informació als participants a la present promoció està continguda en el disseny
promocional dels diferents formats promocionals.

BASE 6ª.- DIPÒSIT BASES i MODIFICACIONS
Les bases de la present promoció seran dipositades davant el Notari d’aquesta ciutat de
Barcelona Don José-Alberto Marín Sánchez, Carrer Diputació nº 268, entresòl.

S.A. DAMM es reserva expressament el dret de cancel·lar, modificar, ampliar, rectificar
o deixar en suspensió la present promoció en qualsevol moment i sense avís previ.

BASE 7ª.- EXCLUSIONS
Queda expressament exclosa d’aquesta promoció qualsevol persona pertanyent a la
plantilla S.A. DAMM i/o distribuïdors de Damm o els seus familiars, així com qualsevol
altra persona relacionada directa o indirectament amb la creació i realització de la
present promoció.
Els menors de 14 anys queden exclosos d’aquesta promoció.

BASE 8ª.- DADES PERSONALS
Als efectes del que es disposa en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter
personal, S.A. DAMM l’informa que les seves dades seran incloses en un fitxer
automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat i titularitat de
S.A. DAMM amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió d’informació,
formació i conservació del servei objecte d’aquesta promoció i d’activitats que hi
estiguin relacionades. Vostè autoritza expressament l’enviament de comunicacions
comercials dels productes fabricats i/o comercialitzats per S.A. DAMM a l’adreça de
correu i l’adreça electrònica facilitades. Tanmateix, vostè autoritza expressament que
les seves dades puguin ser cedides a empreses del GRUP DAMM.

S.A. DAMM té implementades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu
necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal
facilitades pels participants.
Així mateix, l’informem sobre la possibilitat que vostè exerceixi en qualsevol moment
els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, essent requisit
indispensable per a l’exercici la comunicació per escrit a S.A. DAMM, c/ Rosselló, 515,
08025, de Barcelona. Els participants en aquesta promoció, pel fet de participar-hi,
donen el seu consentiment exprés a rebre informació comercial de les marques de
productes fabricats per S.A. DAMM.

BASE 9ª.- ACCEPTACIÓ
La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents
Bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que doni dels mateixos
efectuï S.A. DAMM
En cas de divergència entre els participants en la promoció i la interpretació de les
presents Bases per S.A DAMM seran competents per a conèixer dels litigis que puguin
plantejar-se els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, renunciant expressament
els participants en aquesta promoció al seu propi en cas que el tinguessin.
I per a que així consti i a prova de conformitat, se subscriu el present document a la
ciutat de Barcelona el dia 23 de gener de 2017.

