
 
 

BASES DEL SORTEIG:   VIATGE AL CARIB 
 
 
 
 

1. Duiker Sanitaria S.L., amb seu a Carrer Sant Leopold nº 31, 08221 Terrassa 
(d'ara endavant, la Companyia), organitza un sorteig d'un viatge per a dos 
persones al Carib, incloent el vol i l’hotel. Qualsevol altra despesa associada a 
la realització del premi citat anirà a càrrec del premiat, i en concret, a efectes 
enunciatius i no exclusius: Desplaçaments, visats, taxes turístiques, 
alimentació, transports des de l’aeroport, etc. 

 
2. La data del viatge serà entre gener i març de 2015. La data de gaudir el premi 

dins d’aquest marge establert quedarà condicionada a la disponibilitat de vols i 
places de l’hotel. La data exacta serà escollida unilateralment per la 
companyia.   

 
3.  Participaran en el sorteig i podran optar al Premi totes aquelles persones que 

tinguin butlletes repartides per la Companyia (en endavant, els Participants i 
cada un d'ells el Participant). A causa de la naturalesa de la modalitat del 
concurs cada participant podrà obtenir diverses participacions. Només hi podrà 
haver una butlleta premiada.  

 
4. El guanyador es determinarà per coincidència del numero especificat a la 

butlleta que posseeixi i les 4 últimes xifres del primer premi de la loteria 
nacional de Nadal del 22 de desembre.   

 
5. En cas de no determinar-se un guanyador amb les últimes 4 xifres del primer 

premi de la loteria nacional de Nadal, en segon lloc es determinarà amb les 
últimes 4 xifres del sorteig de la ONCE del divendres 26 de desembre de 2014. 
En cas de no determinar-se guanyador amb la segona volta, es determinarà 
amb les últimes 4 xifres del sorteig de la ONCE del divendres 2 de gener de 
2015. En cas de no determinar-se a la tercera volta, es determinarà amb les 
últimes 4 xifres del primer premi del sorteig del Nen del 6 de gener de 2015.  

 
En cas de no és pugui determinar el guanyador en cap de les 4 voltes 
esmentades, amb data límit 6 de Gener de 2015, el sorteig es considerarà 
acabat sense guanyador i el premi quedarà sense repartir. 

 
6. El guanyador haurà de recollir personalment el premi al centre de La 

Companyia, on es comprovarà tant l’autenticitat de la butlleta com que el 
premiat correspongui amb el pacient al que se l’hi va lliurar la mateixa. Per tant 
el premiat s’haurà de presentar en persona i amb possessió del DNI per tal 
d’identificar-se. 

 
7. El premi té caràcter personal i intransferible. No podrà ser objecte de alteració, 

canvi, cessió a tercers o compensació amb metàl·lic.  
 

8. La Companyia no es responsabilitza de la pèrdua, robatori o illegibilitat de la 
butlleta. De la mateixa manera que no s’acceptaran fotocopies de la butlleta o 
còpies que no tinguin el segell en color de l’empresa que coincideixi am el 
talonari. En cas de que no es pogués acreditar el guanyador per les raons 



esmentades, es repetirà el sorteig amb els posteriors sortejos determinats al 
punt 3.   

 
9. Es repartirà una butlleta en els casos següents: Per una primera visita, visita de 

control, visita de pressupost o visita de tractament sense cost, s’obtindrà una 
butlleta. Per l’acceptació i pagament per avançat d’un pressupost, tant en 
modalitat de finançament, pagament en metàl·lic o en visa, s’obtindran tres 
butlletes per cada 1000 euros pagats. 

 
10. Els treballadors i els seus familiars fins a segon grau no podran participar en el 

sorteig ni ser premiats en aquest. En aquest cas s’invalidaria el resultat i es 
tornaria a sortejar amb els posteriors sortejos estatals esmentats al punt 5. 

 
11. La Companyia es farà càrrec del pagament de la taxa 685, sobre apostes i 

combinacions aleatòries, de l'Administració tributària.  
 

12. El guanyador accepta, com a requisit de participació, que el seu nom i imatge 
siguin utilitzats per la Companyia a l'efecte de fer públic, si s'escau, el resultat 
del sorteig, acceptant que les seves dades personals puguin ser publicitades 
per La Companyia per promocionar el sorteig en qualsevol format i mitjà de 
comunicació en cas de resultar guanyador, tot això amb conformitat del que 
disposen la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a 
l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això 
concedeixi al guanyador cap dret de remuneració o benefici amb excepció del 
lliurament del premi.  

 
13. En cas de no poder localitzar el guanyador en el termini de set (7) dies, o de no 

acceptar les condicions esmentades, es repetirà el sorteig amb els posteriors 
sortejos estatals esmentats al punt 3.  

 
 

14. Es deixaran de repartir butlletes el 21 de desembre, aquest inclòs, o en el cas 
de que s’acabin les existències de les mateixes. 

 
15. La Companyia facilitarà a tots els participants que ho sol·licitin una còpia de les 

bases del sorteig. 
 

16. La Companyia queda exonerada de qualsevol implicació fiscal que pugui 
afectar al premiat. 

 

17.  La inscripció i registre per participar en el citat sorteig implica la plena 
acceptació de les presents Bases. Constitueix condició indispensable, per tant, 
omplir correctament els camps amb les seves dades de caràcter personal.  

 
18. Conforme amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades facilitades en el present 
document seran incorporades a un fitxer de CLIENTS titularitat de DUIKER 
SANITARIA, S.L., societat espanyola amb domicili C/Sant Leopold nº31, 08221 
Terrassa, davant la qual, en el domicili indicat, pot exercir els seus drets de 
accés, rectificació, cancel·lació i oposició.  
 
Les seves dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer de CLIENTS 
amb la finalitat d’informar-lo i comunicar-lo a traves de medis postals i 
electrònics (SMS, correu electrònic, etc.) de les promocions, descomptes i 



actes varis que dugui a terme la Companyia. De la mateixa manera, mitjançant 
la subscripció de les presents Bases i amb la finalitat de comunicar-l’hi les 
promociocions, descomptes, ofertes, actes, etc. vostè autoritza expressament a 
DUIKER SANITARIA, S.L. a remetre-l’hi comunicacions comercials per via 
electrònica (correu electrònic, SMS, etc.) i/o postal.  


