
 

 

 

BASES LEGALES SORTEO – SORTEO AGRUPADO ANDORRA 

 

SORTEIG 1 – 14/04/2022 

En el marc de la Sorteig Andorra: La societat privada Perfumería Júlia S.A (d'ara endavant, 

Perfumería Júlia), societat constituïda a l'empara de la Llei 13/2007, inscrita al Registre de 

Societats amb NRT A700534V i domicili al carrer Av Carlemany 115, AD700 Escaldes-

Engordany, organitza el sorteig que consisteix en 50 packs de experiencia a Andorra.  

La participació al sorteig necessita la recopilació o acces a les dades personals que es 

considerin imprescindibles i l'acceptació expressa d'aquestes condicions generals o ser client 

Júlia amb les dades ya recabades. Us demanem que les llegiu atentament. 

PARTICIPANTS:  

Totes les persones majors de edad que realitzin una compra a qualsevol de les nostres 

botigues d'Andorra inclosa la web www.perfumeriajulia.ad facilitant les dades següents: 

nom, cognoms, adreça de correu electrònic, telèfon, data de naixement, codi postal i país de 

residència. S'admetrà un sol participant per adreça de correu electrònic i telèfon. 

La participació és gratuïta i és de lliure participació. (a part dels costos que implica la 

connexió a la xarxa per accedir al lloc web). 

Durada: es pot participar des del 14/04/2022 a les 00:00:01 segons fins al 18/04/2022 a les 

23:59:59 segons, amb dues dates incloses.  

*Por compras superiores a 140€ con tu Julia Card participa en el sorteo de 10 packs diarios 

"Wellness Júlia".  

PREMI: 

• 10  packs personalizados para ganador y acompañante 

• El premi no inclou els desplaçaments fins a Andorra. 

• El premi és per tiquet asociat a client. 



Importe de los premios por pack entregado: 

1. Una coche de Hotel Fenix Escaldes 93,50€ 

2. Entrada al inúu tiene un valor de 137,00€ 

3. Sauledad - Formula Medio día con aperitivo y copa Cava 40€ 

4. Grandvalira - Forfait Mirador Solar Arcalis o Forfet Magic Gliss Canillo  

5. Andorra Turisme - Entrada Cirque du Soleil 

El premi total se compon de 50 packs personalizados amb un import total de: 3545€ per 

pack 

Mecànica de sorteig i entrega de premis:  

El sorteig es realitzarà a través de l'aplicació de sorteigs AppSorteos – Sorteig Aleatori Online 

(GRATIS) (app-sorteos.com) incloent l'ID de clients de tots els tiquets generats i que compleixin les 

condicions i característiques de la promoció.  

El premi serà lliurat aquell mateix dia en format físic o digital al guanyador.  

En cas de no existir o poder contactar amb el guanyador, seran extretes 3 guanyadors secundaris per 

poder delegar el premi a l'hora d'haver iniciat el contacte del primer guanyador i així successivament 

entre els guanyadors secundaris. 

Les persones menors de 18 anys tenen prohibida la participació al sorteig 

El premi és personal i intransferible i no es podrà intercanviar per diners en efectiu ni per 

cap altra cosa. En cas d'anul·lació de compra per motius aliens a Perfumeria Júlia, el 

guanyador no tindrà drets a cap indemnització de cap naturalesa. 

SORTEIG:  

Es durà a terme el dia 18/04/2022, a les oficines de Perfumeria Júlia, al carrer Av. Meritxell 

15 AD700 Escaldes-Engordany. 

GUANYADOR:  

El nom, els cognoms i el país de residència del guanyador del sorteig es publicaran a 

facebook i instagram de la seu andorrana i al lloc web www.perfumeríajulia.ad el mateix dia 

del sorteig. D'altra banda, s'informarà el guanyador per correu electrònic de com se li 

lliurarà el premi. 

Per recollir el premi, el Guanyador haurà de presentar el document nacional d'identitat o 

passaport per identificar-se degudament. El guanyador té l'obligació de proporcionar tota la 

informació i documentació necessàries en el moment en què Perfumeria Júlia ho demani 

per comprovar les dades personals que hagi facilitat. Des del moment que rebi el correu 

electrònic comunicant que és el guanyador, aquest últim disposa d'un termini de 7 dies 

naturals per acceptar el premi o renunciar-hi. Si, en el termini indicat, el guanyador no es 

manifesta o renuncia al premi, o no se'l pot localitzar perquè la identificació facilitada està 

incompleta o és incorrecta, el premi es declararà desert.  

DRETS D’EXCLUSIO:  



Perfumeria Júlia es reserva el dret a no publicar ia excloure en qualsevol moment de la 

participació al sorteig a tots els participants que consideri que incompleixen aquestes bases, 

així com a les persones que no puguin participar per motius legals o que contradiguin els 

bons costums i la imatge de Júlia i Andorra com a país. 

Lexclusió de qualsevol participant suposa la pèrdua de tots els drets derivats de la condició 

de participant. Perfumeria Júlia es reserva el dret de modificar o cancel·lar el sorteig per 

qualsevol motiu que consideri oportú, sense necessitat d'avís previ i sense que això generi 

cap mena de dret o indemnització per als participants.  

 

PROTECCION DADES PERSONALS: 

Per consultar la nostra política de privadesa respecte de les dades facilitades pels 

participants, consulta la web o la url. 

https://www.perfumeriajulia.ad/content/155-sorteig-andorra 

https://www.beautyjulia.com/fr/content/155-tombola-andorre  

LLUI APLICABLE Y JURISDICCIO COMPETENT.  

Aquestes Condicions Generals es regeixen en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei 

andorrana i qualsevol controvèrsia que se'n derivi haurà de sotmetre's davant dels Tribunals 

del Principat d'Andorra. 
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