2.000 RAONS.....

2.000 EUROS

LA PROMOCIÓ ACABA EL DIA 8 DE
NOVEMBRE US RECORDEM QUE ...


El dissabte dia 15 de novembre, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí,
es realitzarà el sorteig de 4 premis de 500 euros cadascun en vals de
compra, a utilitzar únicament en establiments associats a Sant Martí Eix
Comercial.

 Serà condició indispensable pel guanyador, realitzar totes les compres en un
sol dia, precisament el divendres 21 de novembre.
 No es podran realitzar compres per valor de més de 125 euros per establiment,
per a diversificar l’acció. Qualsevol diferència haurà de ser pagada pel
guanyador. Tampoc s’admetrà que es dipositin els Vals de compra “a compte
de properes compres”. La despesa ha de ser feta totalment el dia 21 de
novembre.
 Sant Martí Eix Comercial pagarà l’import dels vals de compra als establiments,
realitzant un descompte del 10%, quantitat que es destinarà a promoció. Tots
els establiments que acceptin aquesta condició, figuraran a la llista
d’establiments que serà entregada al guanyador. Volem remarcar el fet
purament simbòlic d’aquest descompte, ja que, per una acció que tindrà un cost
global de més de 5.000 €, el màxim que es pot descomptar a qui tingui 125 € en
vals de compra, son 12,50 €.
 16 establiments o més es beneficiaran doblement, per la compra que es faci
aquest dia. Comenceu a promocionar-vos entre els vostres clients, perquè
vagin pensant què us compraran si un d’ells és l’afortunat. Qui guanyi, només
tindrà sis dies per decidir-ho.
.................................................................................................................................................................

2.000 RAONS.....

2.000 EUROS

NOM DE L’ESTABLIMENT ________________________________________________

SI

ACCEPTO LES CONDICIONS
Segell de
l’establiment

NO
DELS VALS DE COMPRA
Barcelona, octubre de 2014

www.santmartieix.com

Tenim

2.000 raons

per comprar a Sant Martí Eix comercial
Sortegem

2.000

euros

en 4 Vals de compra de

500€

cadascun entre tots els que comprin a les botigues associades de Sant Martí Eix
Comercial del 15 d’octubre al 8 de novembre

Una promoció comercial totalment gratuïta per els establiments associats que esdevindrà un
acte atractiu pel comprador i pel comerciant.
•

Tots els establiments associats disposaran d’una urna, en la que introduiran una butlleta on, cada
client que efectua una compra durant aquests dies, escriu el seu nom, adreça i número de telèfon. Es
poden omplir totes les butlletes que es vulgui, però només una per compra. Les butlletes seran
recollides a partir del dilluns 10 de novembre. Preguem que poseu el segell de l’establiment al
darrera de la butlleta per saber quin establiment ha donat el premi.

•

El dissabte 15 de novembre, coincidint amb la Festa Major de Sant Martí, es realitzarà el sorteig de
quatre premis de 500 euros cadascun en vals de compra, a utilitzar únicament en establiments
associats.

•

Serà condició indispensable realitzar totes les compres en un sol dia, precisament el divendres 21 de
novembre. No es podran realitzar compres per valor de més de 125€ per establiment i
guanyador, per a diversificar l’acció.

•

Sant Martí l’Eix pagarà l’import dels Vals de compra als establiments, realitzant un descompte del
10%, quantitat que es destinarà a promoció. Tots els establiments que acceptin aquesta condició,
figuraran a la llista d’establiments que serà entregada als guanyadors. Volem remarcar el fet
purament simbòlic d’aquest descompte, ja que, per una acció que tindrà un cost global de 5.000€,
el màxim que es pot descomptar a qui tingui 125€ en vals de compra, son 12,50€.

•

Més de 16 establiments es beneficiaran doblement, per la compra que es faci aquest dia. Comenceu
a promocionar-vos entre els vostres clients, perquè vagin pensant què us compraran si un d’ells és
un dels quatre afortunats. Qui guany, només tindrà una setmana per decidir-ho.
Si teniu algun dubte, dirigir-vos a les oficines de l'Eix C/ Huelva, 111-115

info@santmartieix.com

93 305 71 44

NORMES PER A L’ACCEPTACIÓ DELS VALS DE COMPRA
2.000 euros... 2.000 raons
Identificació del val
1.- Tots els vals són d’un valor unitari de 5, 10, 20 y 50€ i porten el segell i la signatura
de l’Eix.
2.- El val és utilitzable només per el guanyador del concurs, que haurà d’identificar-se.
3.- Tots els vals són numerats.
Condicions d’acceptació
4.- Els vals només es poden utilitzar en els comerços que participen en la promoció i
han acceptat les condicions de la mateixa. El guanyador disposa d’una llista de tots
els comerços on pot utilitzar els vals.
5.- Els comerços que han confirmat la seva participació tenen la obligació d’acceptar
els vals com a forma de pagament.
6.- Les compres amb els vals no podran excedir de 125 € per establiment. Si la
compra en un sol establiment excedeix d’aquesta quantitat, haurà de ser pagada en
metàl·lic pel client. L’Eix no es farà càrrec de quantitats superiors de 125 € per
comerç i guanyador.
7.- Les compres amb els vals només es poden realitzar un sol dia: el 21 de
novembre, i no han de ser acceptats ni abans ni després d’aquesta data. Això no
obstant, en els dies anteriors es podrà convenir qualsevol venda que s’haurà
de concretar i abonar el dia 21 de novembre.
8.- Els vals no són fraccionables. La fracció de 5, 10, 20 y 50€ d’una venda pot ser
abonada en metàl·lic o amb un altre val. El comerç mai ha de tornar canvi.
Abonament dels vals als comerços
9.-L’Eix Comercial pagarà a cada comerç l’import total dels vals que entregui,
descomptant dels mateixos un 10% del seu total. Aquesta quantitat es
destinarà integrament a promoció. Els vals podran ser bescanviats a partir del
dimarts, 25 de novembre a les oficines de l’Eix (matins de 10 a 14:00 hores).

Si teniu algun dubte, dirigir-vos a l'oficina de l’Eix: Huelva, 111-115
telèfon 93 305 71 44 o al mail info@santmartieix.com

