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TITULARITAT 

El sorteig és una promoció dins el Saló del Vehicle d’Ocasió de Sabadell, organitzat aquest pel 
GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA amb domicili a aquests efectes al c. Concepció, 40 
de Sabadell i NIF G58361957 

 
FINALITAT I DESCRIPCIÓ DEL CONCURS 

 

Aquesta acció promocional es fa amb el sistema de sorteig aleatori, amb la finalitat d’incentivar 
la compra dels vehicles d’Ocasió que s’ofereixen durant el Saló del Vehicle d’Ocasió de 
Sabadell. 

L’acció promocional consisteix en el sorteig d’un descompte que aplicarà el venedor per un 
import de 2000€ sobre el cost final de compra d’un vehicle adquirit al Saló del Vehicle d’Ocasió 
de Sabadell. 

Per poder participar al concurs cal emplenar la butlleta de participació al sorteig que li facilitarà 
el comercial del concessionari amb qui s’ha tramitat el contracte de compra del vehicle i 
depositar-la en la urna del sorteig. 

La promoció finalitza el mateix dia i hora en que es tanquen les portes al públic del Saló del 
Vehicle d’Ocasió de Sabadell. 

El sorteig es realitzarà a la seu del Gremi dins el mes següent de la celebració del Saló, deixant 
constància a través de filmació de l’extracció de la butlleta guanyadora. S’extrauran dues 
butlletes més per si no es pot fer efectiu el premi al guanyador.  

El Gremi contactarà amb el concessionari per comunicar-li la butlleta guanyadora i garantir que 
la venda s’ha fet efectiva a fi i efecte de que aquest ho comuniqui al guanyador. Si la venda del 
vehicle, finalment no ha arribat a bon port, és contactarà amb el concessionari de la butlleta nº 
2 per confirmar si aquesta compleix els requisits i així successivament. 

Els compradors podran informar-se al mateix Gremi de si ha resultat guanyador. 

 

AMBIT TELMPORAL DEL CONCURS 

 

La data de l’inici del concurs serà el dia d’obertura del Saló del Vehicle d’Ocasió i finalitzarà a 
les 20.00h del dia de tancament del Saló.  

 

LEGITIMACIÓ PER A PARTICIPAR  

 

Podrà participar en aquesta acció totes les persones físiques o jurídiques que hagin adquirit un 
vehicle d’ocasió durant els dies del Saló i que segueixin en tots els seus termes la mecànica de 
participació que s’especifica en aquestes bases.  
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PROTECCIÓ DE DADES 

El GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE 
SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA garanteix el compliment íntegre del Reglament 
General de Protecció de Dades en el tractament de les dades personals recollides en el 
present sorteig, 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. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La simple participació en el sorteig 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, el GREMI DE TALLERS DE REPARACIÓ 
I VENDA D’AUTOMÒBILS I RECANVIS DE SABADELL I PROVÍNCIA DE BARCELONA 
quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. 


