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1.Organitzador 
L’empresa Augusta Car S.L., online@augustacar.es, organitza el present 
concurs sota la seva responsabilitat i de conformitat amb les bases detallades a 
continuació. 
 
2.Requisits per participar 
Només podran participar al present sorteig persones majors de 18 anys amb 
domicili a Catalunya. 
 
Per poder participar al concurs, el participant ha de ser titular d’un compte de 
Facebook/Instagram i el seu perfil ha de ser públic. A més, amb la seva 
participació accepta conèixer i complir les condicions de la xarxa social 
respectiva.  
 
3.Mecànica del Concurs 
El sorteig comença el 9 d’abril de 2018 a les 18h00 i finalitza el 23 d’abril de 2018 
a les 23h59. 
El premi s’indica en el post del propi concurs. 
Augusta Car es posarà en contacte amb el guanyador i se li demanaran les 
dades personals necessàries per a l’enviament del premi. 
  
4. Selecció del guanyador 
El guanyador serà comunicat el dia 23 d’abril de 2018. 
El guanyador serà escollit aleatòriament entre tots els participants. 
Augusta Car es posarà en contacte amb el guanyador per obtenir les dades 
necessàries per entregar-li el premi. 
 
A l’entregar les seves dades personals, el guanyador accepta expressament les 
condicions de les promocions descrites en aquestes bases de participació. 
En el cas que no es pugui contactar amb un guanyador en el termini de 15 dies 
des de la comunicació del guanyador, es procedirà a escollir un nou guanyador 
de forma aleatòria. 
 
5. Propietat Intel·lectual i Cessió de Drets d’Imatge 
El guanyador del concurs coneix i dona el consentiment que el seu nom 
complet i la seva foto sigui publicada per Augusta Car a tots els perfils de xarxes 
socials on el concurs tingui un compte. 
 
 
 
 



6. Protecció de dades 
Augusta Car garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de 
les dades personals, així com de la resta de la legislació aplicable en matèria de 
protecció de dades 
Les dades subministrades per tots els participants podran ser incorporades als 
corresponents fitxers automatitzats d’Augusta Car. Aquestes dades seran 
utilitzades per identificar-los com usuaris d’Augusta Car, per gestionar 
l’atorgament del premi, així com per al desenvolupament d’accions 
promocionals, de caràcter general o adaptades a les seves característiques 
personals. El participant podrà en qualsevol moment exercir de forma gratuïta 
els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades enviant 
un correu electrònic a online@augustacar.es 
  
7. Qüestions fiscals 
Als premis de la present promoció, s’aplicarà la normativa en matèria d’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, Renda de no residents i demés textos 
legals en matèria fiscal. En aquest sentit, la obtenció d’un premi d’aquest tipus 
podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a efectes de IRPF, en 
donar lloc a una variació del valor del seu patrimoni manifesta per la seva 
alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al 
compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent 
aplicable, en el seu cas, essent del seu càrrec exclusiu el pagament de les 
mateixes. 
 
8. Altres formes d’ús 
No s’admetran comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, 
continguts degradants o desqualificacions cap a altres membres de la 
comunitat o cap als nostres productes i serveis, marques o equip humà. 
  
9. Acceptació de les bases 
El simple fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta 
totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en 
un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa 
social on es desenvolupa el mateix 
 
10. Llei aplicable 
Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació 
relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a Augusta Car S.L., 
Carretera Nacional 340, Km 199, Tarragona. 
En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en 
absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat 
de Tarragona. 
 


