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PROMOCIÓ “REGAL DE 5 EMBLANQUIMENTS DENTALS AL JULIOL” 

Bases legals 

 

CLÍNICA CERVERA, S.L. (a partir d’ara Clínica Cervera), amb CIF: B-17783010, i domicili 

social als efectes de notificacions, citacions i emplaçaments al carrer Migdia 53, planta 

baixa, 17003 de  Girona, organitza una promoció denominada “REGAL DE 5 

EMBLANQUIMENTS DENTALS AL JULIOL” (a partir d’ara “la promoció”) amb la finalitat 

de promocionar aquest tipus de tractament entre els seus pacients. 

 

Període 

El període de recepció de participacions a la promoció s’iniciarà el dia 1 de juliol de 

2016 i finalitzarà el 29 del mateix mes i  any, ambdós dies inclosos. Durant els dies 

previs al seu inici, es donarà a conèixer la promoció a través dels canals que Clínica 

Cervera consideri oportuns. 

 

Participants 

1. Podran participar a la promoció totes aquelles persones majors d’edat que durant 

el mes de juliol del 2016 es realitzin qualsevol de les modalitats de tractament 

d’emblanquiment dental ofertes per Clínica Cervera. 

 

2. Queden exclosos d’aquesta promoció els treballadors de Clínica Cervera. 

 

Premis 

1. Es sortejaran els imports de CINC emblanquiments dentals entre tots els pacients 

que se l’hagin realitzat durant el mes de juliol. Clínica Cervera els retornarà 

l’import del tractament mitjançant un xec bancari. 

 

2. Si el guanyador o guanyadors decideixen no acceptar-lo o no responen a la 

notificació del premi a través de les dades de contacte que ell mateix haurà 

facilitat, Clínica Cervera podrà declarar desert el concurs. 

 

3. Per l’entrega del premi, es contactarà directament amb els afortunats per 

comunicar-los que han resultat guanyadors i acordar el mètode en que es farà la 
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citada entrega. Aquest contacte es farà mitjançant trucada telefònica o via e-

mail. 

 

Adjudicació de premis 

1. El premi s’adjudicarà mitjançant un procediment aleatori, ja sigui a través d’un 

sistema automàtic, com Random.org (http://random.org), o d’un sistema manual. 

Sigui com sigui, el procés serà gravat en vídeo perquè quedi patent la seva 

imparcialitat. 

 

2. Els noms dels premiats es donaran a conèixer a través dels mitjans que Clínica 

Cervera consideri oportuns (pàgina web, newsletter, xarxes socials…). 

 

3. Clínica Cervera es reserva el dret de no entregar el premi a un afortunat si es 

comprova que ha existit frau, manipulació, o activitat o conducta 

malintencionades. 

 

Acceptació de les bases 

La participació a la promoció implica l’acceptació de les presents bases per part dels 

interessats. 


