
BASES LEGALS Sorteig 5 mesos gratis “Decora el teu router aquest 

Nadal” 

Festes de Nadal 2022 

 

1.- Companyia organitzadora  

L'empresa Serosense Telecom S.L., amb domicili social a Pol. Ind. Panamà Ctra. N-II km 450  de 

Torres de Segre (25170) amb CIF B-25796483; organitza un sorteig promocional amb el sistema 

de sorteig aleatori dirigida a persones que publiquin una imatge del seu router decorat a 

través de la xarxa social Instagram o Facebook.  

 

2.- Objecte i mecànica del sorteig. 

Serosense Telecom vol agrair la confiança dels seus clients i clients potencials amb un sorteig 

d’1 mes gratis d’internet per instal·lació de fibra òptica (fins un total de 5 mesos). Per poder 

participar al concurs han de decorar el seu router, sigui o no de Serosense Telecom, i publicar 

la imatge a la seva biografia de Instagram o Facebook. És imprescindible, que etiquetin a 

@serosensetelecom i indiquin #routerdenadal a la seva publicació. El sorteig es realitzarà el 

dia 9/1/2023 i els guanyadors es publicaran a través de les xarxes socials el mateix dia. Si el 

guanyador no respon o no contacta amb l’empresa, es procedirà a contactar amb ell a través 

d’un missatge per la mateixa xarxa social. En cas que no es pugui contactar amb el guanyador, 

que rebutgi el premi o que en un període d’una setmana després de comunicar-li que ha 

resultat guanyador no respongui, es procedirà a contactar amb els suplents. 

 

3.- Duració i Àmbit 

El període de participació serà entre el dia 9/12/2022 al 09/01/2023 i el sorteig es realitzarà el 

mateix dia que acaba el període.  

 

4.- Premis  

El premi del concurs és un mes gratis d’internet per instal·lació de Fibra Òptica. Hi ha 5 mesos 

per regalar, però no pot tocar més d’un mes per instal·lació.  

 

5.- Reserves i limitacions 

 Podran participar tots els que publiquin una imatge del seu router decorat a la xarxa 

social instagram o Facebook, siguin o no clients de Serosense Telecom.  

 Podran participar en el Concurs tant els treballadors d’Elèctrica Serosense com de 

Serosense Telecom però no podran resultar guanyadors en cap cas. 

 L'empresa Serosense Telecom queda eximida de qualsevol responsabilitat en el 

supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que 

impedís la seva identificació. 

 L'empresa Serosense Telecom es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del 

sorteig, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. 



 L'empresa Serosense Telecom es reserva el dret de fer una fotografia als guanyadors 

que quedarà en el seu banc d’imatges i podrà ser utilitzada en les seves xarxes socials. 

 En cap cas es permetrà canviar el premi per diners en metàl·lic. 

 

7.- Protecció de dades 

L'empresa Serosense Telecom garanteix el compliment íntegre de la "Llei orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals” en el tractament 

de les dades personals recollides en el present sorteig d’un mes gratis d’internet, en especial 

pel que fa a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i 

cancel·lació de dades personals dels concursants. 

 

8.- Acceptació de les bases. 

La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, per la qual cosa 

la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà 

l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'empresa Serosense Telecom quedarà 

alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 


