BASES LEGALS PROMO FILMIN & MORITZ
Objecte
Moritz organitza una promoció, amb la finalitat d'oferir un incentiu pel consum de la
cervesa Moritz
Dates de la promoció
La distribució de xapes de la promoció s’iniciarà el 12 de gener de 2017 i finalitzarà
quan s'esgotin les existències. Els participants de la promoció podran visionar
gratuïtament una pel·lícula online a FILMIN des de l'inici de la promoció fins al 31
d'agost de 2017. Poden escollir pel·lícules entre milers de títols. Queden excloses
aquelles identificades a la pàgina web amb un diamant (títols PREMIER) i els episodis
de les sèries.
Productes promocionats
Cervesa Moritz en format ampolla de vidre de 330 ml no retornable (canal alimentació).
Àmbit de la Promoció
La present promoció tindrà com a àmbit territorial Espanya.
Qui pot participar-hi?
Podran participar en la present promoció els consumidors de cervesa Moritz en format
ampolla de vidre de 330 ml no retornable (canal alimentació).
No podran participar en aquesta promoció els empleats de Cerveses Moritz
Premis i mecànica de participació per a l'obtenció dels mateixos
1. Premis:
Visionar una pel·lícula * online a FILMIN gratuïtament fins al 31 agost 2017.
* Promoció vàlida per a tots els títols exceptuant els títols PREMIER (identificats amb
un diamant) i els episodis de les sèries.
2. Mecànica per a l'obtenció dels premis:
Els participants tindran la possibilitat d'aconseguir un codi per visionar gratuïtament una
pel·lícula online a FILMIN amb els formats d'ampolla de vidre de Moritz 330 ml. no
retornable (canal alimentació) a través de la seva pàgina web filmin.es
Reunint 3 xapes promocionals de cervesa MORITZ els participants aconseguiran 3
codis (ubicats a l'interior de cada xapa) que els donaran accés a un nou codi per visionar
una pel·lícula online a FILMIN gratuïtament.

Aquesta oferta no és acumulable a altres ofertes. Les xapes no es podran canviar pel seu
valor econòmic i, així mateix, estarà? prohibida la seva venda.
Els codis que hi ha a l'interior de les xapes promocionals de Moritz s'han d'introduir al
microsite http://filmin.moritz.com, al qual es pot accedir directament a través de la
pàgina web de MORITZ www.moritz.cat.
Per activar un codi de visionat en FILMIN cal seguir les següents instruccions:
1-Entrar a www.filmin.es/codigo
2-Introduir el codi de visionat a la finestra indicada
3-Si l'usuari no està registrat en FILMIN el sistema li demanarà que es registri
4-Un cop registrat i bescanviat el codi, només cal seleccionar el títol * i gaudir.
* Promoció vàlida per a tots els títols exceptuant els títols PREMIER (identificats amb
un diamant) i els episodis de les sèries.

