
 

 
 
BASES LEGALS DEL CONCURS CAFETERA “DOLCE GUSTO MINE ME KRUPS” (PÒLISSA 
DE SALUT MGC). 
 
 
1.Empresa organitzadora del concurs: 

Aquesta activitat promocional està organitza per MEDITERRANEUM XX. SL "SERHS SERVEIS",amb           

NIF B59031815 i Domicili Fiscal en C / Garbí, 88-90, 08397 Pineda de Mar (Barcelona), amb la                 

finalitat de promocionar el contracte i promoció de la nova pòlissa de salut A-Select Business               

Plus, en col·laboració amb la Mútua General de Catalunya. 

 

2.Drets de participació: 

Hi poden participar totes aquelles persones físiques i jurídiques, residents a Espanya, i amb              

expressa signatura contractual de la nova pòlissa de salut A-Select Business Plus, en             

col·laboració amb la Mútua General de Catalunya. 

 

 

3.Fechas de participació: 

Participació vàlida i exclusiva de 15 d'octubre a 31 de desembre, ambdós inclosos. 

 

4.Mecánica de participació i obtenció del premi: 

Amb la comunicació pertinent a través del mailing promocional, al web corporatiu            

www.serhsserveis.com, i la botiga online     

https://serhsserveis.com/botiga-serhs-serveis/,s'anunciarà la mecànica del concurs i obtenció       

del premi corresponent. 

 

4.1.Mecánica:tot aquell usuari interessat i que accedeixi a la contractació de la nova pòlissa de               

salut "A-Select Business Plus", entrarà directament en el citat sorteig. 

 

4.2.Obtención del premi: un cop finalitzada la promoció, tots els registres rebuts en el termini               

establert entraran en el sorteig del premi, mitjançant l'assignació aleatòria del programa            

informàtic Excel entre tots els usuaris registrats a aquest efecte. 

 

El premi consisteix en una cafetera Dolce Gusto "Mine me Krups". 

 

5. Comunicació del premi 

En un termini màxim de 3 dies després de la finalització del concurs (31 de desembre), s'enviarà                 

un mail personalitzat al guanyador del mateix. Per obtenir el premi l'usuari ens ha de confirmar,                

en el moment del registre: nom i cognoms, empresa, mail i telèfon de contacte. 

 

Passats cinc dies de la comunicació al guanyador, si aquest no es posés en contacte amb                

Mediterraneum XX SL - SERHS Serveis o no poguéssim establir contacte amb ell, perdrà la               

condició de guanyador i es contactarà amb el primer suplent. 

https://serhsserveis.com/botiga-serhs-serveis/


 

 

 

El premi es farà arribar a l'afortunat mitjançant representació comercial de Mediterraneum XX             

SL - SERHS Serveis,amb la realització de la consegüent fotografia del guanyador i representant              

de Mediterraneum XX SL - SERHS Serveis en el moment del lliurament del premi (en el moment                 

de la instantània es lliurarà al guanyador document corresponent a l'acceptació de la cessió              

d'imatges a aquest efecte). 

 

Dit premi no podrà, sota cap circumstància, ser canviat per qualsevol altre obsequi ni canviar-se               

per la equivalent compensació en metàl·lic. 

 

6. Responsabilitat de Mediterraneum XX SL- SERHS Serveis. 

L'empresa organitzador es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest            

concurs si així ho estima convenient o si ocorreguessin accions especials i / o excepcionals que                

derivessin en la cancel·lació del mateix. 

 

Mediterraneum XX SL- SERHS Serveis no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin               

derivar de l'ús i / o gaudi del premi per part del guanyador. 

 

7. Tractament de les dades personals 

Les dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat de base de dades, propietat de               

Mediterraneum XX SL- SERHS Serveis. 

El tractament dels mateixos es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica               

15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 d’                  

11 de juliol de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic. 

 

Mediterraneum XX SL- SERHS Serveis es reserva el dret d'informar els participants de les              

promocions i accions comercials que l'empresa realitzi posteriorment per qualsevol mitjà. 

 

8. Llei aplicable 

El concurs i promoció queden subjectes a la normativa espanyola vigent en el moment de la                

participació. 

 

9. Acceptació de les bases del concurs 

En participar en el concurs i facilitar les teves dades personals, acceptes de forma expressa les                

anteriors bases del concurs. En cas de requerir més informació pots contactar-nos en             

serhsserveis@serhs.com o trucant al 93.767.03.78. 
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