Comprar en un

comerç de Dénia

és fantàstic.

comprar en dos, més.
Perquè si al febrer fas dos compres en distints establiments
per import superior a 20 euros cada una
pots guanyar targetes regal de 100 €.
+ informació en botigues participants, creama i ràdio Dénia ser

COMERCIO

BASES SORTEIG “ALL YOU NEED IS DOS”
Per a incentivar les compres en el municipi, la Regidoria de Comerç, a través de Creama, i en col∙laboració
amb Ràdio Dénia, organitza un sorteig entre els compradors del xicotet i mitjà comerç de Dénia.
El sorteig es regirà per les Bases següents:
1. Podran participar en este sorteig totes les persones, majors d'edat, que realitzen dos compres o
servicis per import superior a 20 € cada u, en dos comerços diferents de Dénia participants en la
campanya, i que òmpliga i deposite la targeta en les urnes o caixes que cada empresa ha de disposar
per a tal fi. Estan exclosos els titulars de les empreses participants i organitzadores, els seus empleats i
els seus familiars de fins segon grau.
2. La promoció finalitza el 28 de febrer del 2017.
3. És imprescindible que la targeta estiga segellada pel comerç. Qualsevol targeta fotocopiada, il∙legible,
manipulada, incorrecta o confusa serà considerada nul∙la.
4. Els comerços participants hauran de fer arribar les targetes omplides, a les instal∙lacions de l'Agència
de Creama Dénia, en el carrer Nou d'octubre abans de les 14:00 h. del divendres 3 de març.
5. El sorteig es realitzarà el divendres 10 de març. Una vegada realitzat el sorteig es comunicarà
telefònicament als guanyadors el premi obtingut. El guanyador haurà de presentar, en el moment
d'arreplegar el premi, dos tiquets de compra de més de 20 € de dos comerços de Dénia. Els tiquets de
compra han de tindre data compresa entre el 6 i el 28 de febrer del 2017. No s'acceptaran tiquets de
supermercats, gasolineres, farmàcies ni estancs.
6. Els premis consistixen en dos vals de 100€ de compra per a canviar en cada un dels comerços que van
emetre els tiquets presentats pel guanyador del premi. Els comerços emetran, una vegada canviat el
val pel guanyador, una factura a l'Ajuntament de Dénia, per al cobrament del seu val, per import de
100 € IVA inclòs.
7. Els vals podran utilitzar‐se, en els comerços indicats, en compres d'import superior al del val.
8. Els vals caduquen el 31 de maig del 2017.
9. Per al no establit en estes bases, regirà el criteri de l'organització.
10. La inscripció en el sorteig implica l'acceptació de les seues bases.

