PROMOCIÓ: Màster en xarcuteria
Bases legals per la promoció NOEL
Aquesta promoció és una iniciaBva de NOEL Alimentaria S.A.U.
PRIMER.-àmbit d'aplicació. Àmbit territorial. Aquesta promoció és d'abast nacional, encara que
no inclou illes, Illes Canàries, Ceuta i Melilla. Àmbit personal: només poden parBcipar en
aquesta promoció persones majors de 18 anys, residents en el territori d'Espanya.
SEGON.-acceptació de les bases legals. En parBcipar-hi, accepteu aquestes condicions i garanBu
que completeu els requisits d'idoneïtat que s'exposen aquí. A més, accepteu les decisions de
NOEL, com a ﬁnals i vinculants en relació amb el conBngut.
TERCERA.-mecànica del concurs. El concurs es durà a terme a parBr de la data en què es
publiqui la promoció ﬁns al termini anunciat el 26 d'abril de 2020 a les 23:59h. Per parBcipar
en el sorteig s’haurà d'emplenar un formulari d'inscripció (nom, email, telèfon) i s’haurà de
contestar un qüesBonari de sis preguntes relacionades amb els conBnguts audiovisuals a la
secció “Examen” del lloc web www.masternoel.es .
QUART.- Premis. El Premi d'aquestes promocions consisBrà en un lot de productes Noel que
inclou un pack/unitat dels següents productes de la marca:
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FUET ESPETEC NOEL
Pernil SERRANO NOEL DELIZIAS
XORIÇO NOEL DELIZIAS
LLOM CURAT NOEL DELIZIAS
SALCHICHON EXTRA NOEL DELIZIAS
FUET ESPETEC NOEL LLESCAT

De entre tots els parBcipants durant el període de promoció, es realitzarà un sorteig mitjançant
algorisme aleatori que seleccionarà un únic guanyador. El nom del guanyador s'anunciarà el
diumenge següent al ﬁnal de la parBcipació a les nostres xarxes socials (Facebook hrps://
www.Facebook.com/noelalimentaria i Instagram hrps://www.Instagram.com/
noel_alimentaria/).
Per poder lliurar els premis serà imprescindible que el guanyador contacB amb NOEL
Alimentaria a través d'un missatge privat a Facebook o correu electrònic Noel@noel.es, no més
tard de les 36 hores després de la publicació del guanyador.
En el cas de no rebre aquest contacte, en el termini establert a aquestes bases, es realitzarà un
nou sorteig per algoritme aleatori entre els altres parBcipants. Si les dades del guanyador no
s'obtenen en tres rondes de sorteig, el premi serà declarat desert, sense necessitat de
reclamació per cap parBcipant.
CINQUENA interpretació. La parBcipació en el sorteig suposa l'acceptació de totes i cadascuna
de les condicions aquí exposades. L'organització està facultada per resoldre qualsevol
conBngència no prevista en les bases. Per això, Noel alimentaria es reserva el dret d'interpretar
les condicions d'ús, i els parBcipants accepten, únicament per parBcipar, d'aquesta
interpretació.
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