BASES DEL SORTEIG CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS CAIXABANK
3 BICICLETES ELOPS 100 B'TWIN

PRIMERA: OBJECTE
La societat Multiasistencia Gestión y Ayuda S.A., en endavant MGA, convoca un sorteig d'àmbit nacional i de
participació gratuïta en el qual poden participar tots els qui compleixin els requisits estipulats a l'apartat sisè
d'aquestes bases.

S'efectuarà, entre els participants del concurs que compleixin els requisits exigits en aquestes bases, el sorteig
dels següents

PREMIS:
3 BICICLETES ELOPS 100 B'TWIN

SEGONA: DURADA
La durada d'aquesta promoció és del 24/03/2015 al 30/06/2016, ambdós inclosos.

TERCERA: DESCRIPCIÓ
El sorteig se celebrarà el 5 de juliol de 2016 davant el notari Sr. José Gómez-Morán Etchart, a l'adreça següent:
Sector Oficios n.º 35, 1º derecha, a Tres Cantos, Madrid.

EI sorteig s'efectuarà davant de notari mitjançant una selecció a l'atzar en el llistat de participants, del qual
s'extrauran els guanyadors respectius i deu reserves addicionals, per si algun dels guanyadors, per qualsevol
motiu, no pogués gaudir del premi.

Els clients tindran coneixement del sorteig a través del butlletí de CAIXABANK que rebin a la seva adreça
electrònica o mitjançant una trucada telefònica des del telèfon del Club.

QUARTA: GUANYADORS
Podran accedir als premis els qui hagin resultat guanyadors d'acord amb aquestes bases. Cada un d'ells pot
aspirar a un únic premi. Si surt una persona guanyadora en més d'una ocasió, es procedirà a extreure un altre
participant i així successivament.

S'informarà els guanyadors de la seva condició de premiats mitjançant el Club HolaBank Living Solutions.

El guanyador, un cop informat de la seva condició de premiat, tindrà un període de 2 dies hàbils per a
l'acceptació del premi; un cop transcorregut aquest període, si el guanyador no s'ha pronunciat, perdrà el premi.
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En el cas que no es pugui contactar amb el guanyador en el termini dels 20 dies hàbils posteriors a la celebració
del sorteig, perdrà la seva condició de premiat.

CINQUENA: GAUDI
Com que es tracta d'un premi físic, el gaudi del premi és il·limitat.

SISENA: PARTICIPACIÓ
Només poden participar en el sorteig els clients de La Caixa que hagin utilitzat qualsevol dels serveis inclosos en
el programa CLUB HOLABANK LIVING SOLUTIONS DE CAIXABANK durant el període de durada de la promoció.
No poden participar en el sorteig objecte d'aquestes bases els treballadors de CAIXABANK ni els seus familiars
directes.

SETENA: PROTECCIÓ DE DADES
MGA declara que està adaptada a la normativa vigent en matèria de protecció de dades i que aplica les normes
de seguretat i altres obligacions legals aplicables en relació amb el tractament automatitzat de les dades
personals.

VUITENA: GENERALS
Les bases d'aquesta promoció estan a disposició de qualsevol interessat a les oficines del notari Sr. José GómezMorán Etchart a l'adreça següent: Sector Oficios N.º 35, 1º derecha, a Tres Cantos, Madrid.

La concessió del premi tindrà els efectes fiscals previstos per la legislació vigent.

Tots els participants en el concurs, pel simple fet de participar-hi, accepten les bases d'aquesta promoció i les
normes que en regeixen el procediment.
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