SORTEIG Joc Memory: #JoSócAbacus 2016/17
Condicions generals de la promoció
ABACUS S.C.C.L, sortejarà 5.000 àbacs (100€) entre tots aquells que, del 28 de
novembre de 2016 al 31 de gener de 2017, es registrin a la plataforma que s’indica a
abacus.coop/JoSocAbacus i juguin al Memory #JoSocAbacus
1. Àmbit territorial
Catalunya, Mallorca i Comunitat Valenciana.
2. Data d’inici i acabament de l’acció
Es podrà participar del 28 novembre de 2016 al 31 de gener de 2017. El sorteig entre
els participants es durà a terme entre el 1 i el 8 de febrer de 2017.
3. Condicions per a participar
En aquest sorteig hi pot participar tot aquell soci o sòcia d’Abacus cooperativa que
es registri a la aplicació i jugui al joc Memory #JoSócAbacus que trobarà a l’enllaç
http://abacus.coop/josocabacus.
4. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquesta promoció és Abacus S.C.C.L amb domicili social a c/Perú,
186, 08020 de Barcelona i C.I.F. número F-08226714
5. Premis
 Es sortejarà 5.000 àbacs (100€) en una targeta regal.
6. Procediment del sorteig
El sorteig es realitzarà entre el 1 i el 8 de febrer de 2017.
El sorteig es farà mitjançant l’extracció d’un número aleatori que haurà de coincidir
amb algun dels del llistat de participants. Aquest llistat s’elaborarà en funció a l’ordre
cronològic en què les participacions han arribat durant la promoció. De la llista se’n
descartaran els duplicats, quedant vàlida únicament la primera participació rebuda.
Els suplents seran els 3 números següents al del guanyador.
El premi no es podrà canviar per un altre regal, ni bescanviar per diners o per d’altres
productes d’Abacus cooperativa.
7. Premiats
Abacus Cooperativa notificarà el premi a la persona guanyadora dins dels 5 dies
hàbils següents a la data del sorteig via la plataforma del joc Memory
#JoSócAbacus.
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Si transcorreguts 5 dies naturals des de la data del sorteig no hagués estat possible
localitzar al guanyador, aquest perdrà el premi, que serà assignat al primer suplent i
així successivament. El sistema de comunicació i acceptació del premi als suplents
serà el mateix que el descrit pel guanyador. En cas de que cap dels 3 suplents donés
resposta es donarà per desert el sorteig.
8. Comunicació
Abacus cooperativa es reserva el dret de comunicar en diferents mitjans publicitaris
i en la seva pàgina web el nom del guanyador del sorteig. Només pel fet d’acceptar
el premi, el beneficiari autoritza Abacus cooperativa a utilitzar la seva imatge en
l’explotació publicitària que es faci del premi concedit. L’acceptació dels premi
implica l’acceptació d’aquesta clàusula.
9. Exclosos
Queden exclosos del sorteig les persones que no compleixin les condicions
especificades en aquestes bases, els socis treballadors d’Abacus cooperativa i els
seus familiars fins a 2on grau de consanguinitat.
11. Protecció de dades
Abacus cooperativa es compromet a tractar les dades obtingudes en compliment de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), tal i com s’especifica en la seva
política de privacitat recollida en aquest enllaç: http://abacus.coop/ca/condicionlegals-i-de-privacitat/
10. Consideracions finals
El present sorteig té caràcter gratuït pels participants.
Les presents bases són a disposició de tots els socis d’Abacus en el web d’Abacus
cooperativa.
Tant el sorteig com els premis estan subjectes a canvis o modificacions en les dates.
En el cas que n’hi hagués algun, es comunicarà als socis participants.
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