
BASES PROMOCIONALS LA VOLTA 2020 
(CANAL HORECA) 

(Promoció exclusiva per a majors de 18 anys) 

La promoció: CERVESES MORITZ, SA (d’ara endavant, Moritz), societat mercantil 
inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 45334, foli 198, secció 8, full B 
187561, inscripció 29, amb CIF núm. A-61812897 i amb domicili social a Ronda Sant 
Antoni, 39, 08011 de Barcelona (Espanya), sorteja 40 mallots amb la imatge 
corporativa de Moritz.  

1.- MECÀNICA PROMOCIONAL: 

Podrà participar en el sorteig qualsevol particular que hagi adquirit un rasca amb un 
codi alfanumèric, el qual li dona dret a entrar en el sorteig dels 40 mallots corporatius. 

Aquests rasques es troben repartits en 200 kits promocionals que es lliuraran en 
diversos establiments i en els quals, pel consum d’una ampolla de Moritz Original 1/3, 
el consumidor rep un rasca amb la possibilitat de trobar un dels codis alfanumèrics 
que donen dret a participar en el sorteig. 

Hi ha 30 rasques amb codis alfanumèrics per kit, és a dir, 6.000 codis en total. 

Els 40 codis guanyadors se seleccionaran a través d’un sorteig davant de notari i 
seran publicats al web www.moritz.com/promos/lavolta. Els guanyadors s’hauran de 
posar en contacte a través del correu electrònic promociones@agoragp.com incloent 
la foto de la butlleta guanyadora i una adreça per a l’enviament del mallot. 

2.- PREMI: 

Cada un dels 40 guanyadors del sorteig obtindrà com a premi: 

1 mallot de màniga curta Moritz. 

El mallot no podrà ser bescanviat per diners o material/producte equivalent. 

Cerveses Moritz es reserva el dret de substituir o modificar el premi esmentat 
anteriorment en el cas que s’alterin les condicions de l’organització de l’esdeveniment 
o per causa de força major. 

Lliurament del mallot: 

El mallot s’enviarà a l’adreça facilitada pels guanyadors un cop es verifiqui que el 
rasca conté un dels codis alfanumèrics guanyadors. 

En el cas que els premiats no es posin en contacte amb Cerveses Moritz o les seves 
dades no siguin veraces, el seu premi es considerarà nul i passarà al suplent que 
correspongui per ordre d’extracció. Si els suplents no es posen en contacte amb 
Cerveses Moritz o les seves dades no són veraces i no es pot procedir al lliurament 
del premi, perdran igualment el seu dret a percebre’l. 



3.- DATA DEL SORTEIG: 

El sorteig davant de notari està previst que se celebri a partir del 27 d’abril de 2020. 

En el sorteig s’extrauran davant de notari 40 codis alfanumèrics guanyadors de 
mallots i 10 suplents. 

S’estableix un termini de 30 dies per poder contactar via correu electrònic amb el 
guanyador. Si en aquest termini de 30 dies no s’obté cap confirmació per part del 
guanyador, aquest perdrà el dret al premi i es publicaran els codis suplents. Així 
successivament. 

 
2.- EXCLUSIONS  
 
No podran participar-hi les empreses encarregades de fer aquesta promoció, Moritz, la Zaragozana SA, 
Bebinter, Cobecsa, així com els distribuïdors concessionaris, proveïdors ni persones vinculades a Grupo 
Agora a través de contracte de treball o de prestacions de serveis professionals, ni els seus familiars 
directes. 
 
 
3.- ALTRES CONDICIONS  
 
Moritz declina qualsevol tipus de responsabilitat pels danys o les reclamacions produïts posteriorment 
en relació amb els premis que són objecte de la promoció. 
En cas que es detectin irregularitats en el comportament dels participants, l’organització es reserva el 
dret d’eliminar el participant del concurs.  
Qualsevol indici de manipulació o falsedat en les dades d’algun participant suposarà l’anul·lació de la 
seva participació. 
 
Participar en aquesta promoció implica l’acceptació d’aquestes bases sense cap reserva.  
Aquesta promoció està limitada a majors de 18 anys.  
 
Moritz es reserva el dret de modificar o ampliar, en qualsevol moment, aquestes bases promocionals 
segons les seves necessitats i consideracions, així com a causa de qualsevol canvi legislatiu o entrada en 
vigor de normes que puguin afectar aquesta promoció. 
 
 
Moritz quedarà eximida de qualsevol obligació o compensació amb els participants si per causa de força 
major o imperatiu legal aquesta promoció s’hagués d’anul·lar o suspendre, situació que es faria saber de 
manera convenient als participants.  
Als premis d’aquesta promoció se’ls aplicaran totes les disposicions de caràcter fiscal pertinents, segons 
la legislació en vigor.  
 
 
 
5.- INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 
 

L’informem que, en compliment del que estableix la normativa nacional i europea vigent de Protecció 
de Dades Personals i de serveis de la societat d’informació i comerç electrònic, en participar en aquesta 
promoció vostè està donant expressament el seu consentiment a Moritz perquè, com a responsable, 
tracti les seves dades personals per permetre la seva participació en aquesta promoció. 



Per a la finalitat indicada, empreses vinculades a Moritz o a tercers proveïdors de serveis de 
comunicacions electròniques, altres serveis de seguretat i allotjament poden tractar les seves dades per 
compte de Moritz com a encarregats del tractament per a la gestió d’aquests serveis, fins i tot en els 
casos en què aquests es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, sempre que legalment garanteixin el 
nivell adequat de protecció exigit per la normativa europea. 

En virtut del seu consentiment, les seves dades personals es conservaran mentre no en sol·liciti 
l’oposició o la supressió, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. 

En qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament dirigint-se a La Zaragozana enviant un 
correu electrònic a dpo@agoragp.com o mitjançant comunicació escrita a C/ Ramon Berenguer IV, 1. 
50007 de Saragossa (Espanya) indicant la Ref. “Dades personals” i el dret que exercita, així com 
adjuntant el seu DNI o document identificatiu substitutori, indicant en qualsevol dels dos casos la Ref. 
“Dades personals” i el dret que exercita. 

 


