
 
 

 

 

Bases de participació al sorteig ‘Aquest novembre no tot és black!’ 

Amb motiu de la celebració de la campanya de Black Friday 2021, SALAS PLUSHABIT 
SL, en endavant SALAS, organitza el sorteig ‘Aquest novembre no tot és black!’. Aquest 
sorteig es realitzarà entre els qui formalitzin durant el mes de novembre un contracte 
de reserva d’un habitatge comercialitzat per SALAS i el premi consistirà en una 
assessoria d’interiorisme realitzada per l’equip de SALAS sobre l’habitatge objecte 
d’adquisició. El sorteig es realitzarà l’1 de desembre de 2021 a través de la web Sortea2 
(https://www.sortea2.com/) i el resultat es farà públic a la web i les xarxes socials de 
SALAS. 

Aquesta assessoria podrà realitzar-se a partir de la firma del contracte de 
compravenda i consistirà en una reunió per videotrucada amb personal de l’equipo 
d’Interiorisme de SALAS on s’exposaran els gustos dels compradors i el pressupost 
que voldrien dedicar-li a moblar i decorar la seva llar. L’equip de SALAS confeccionarà 
una proposta que s’acomodi a les condicions indicades pel comprador. Aquesta 
proposta es presentarà en una segona reunió presencial,, on es podran comentar tots 
els detalls i possibles alternatives. 

Els requisits per a participar al sorteig i optar al premi són: 

- Formalitzar la reserva d’un immoble comercialitzat per SALAS durant el mes 
de novembre del 2021. 

- Com a requisit per a l’entrega del premi (assessoria d’interiorisme) haurà 
d’haver formalitzat prèviament el contracte de compravenda ja que en cas 
contrari el premi inicialment concedit serà revocat per no complir els requisits 
exigits. 
 
Acceptació de les bases: 
 

- La participació en el sorteig implica la plena acceptació de totes les seves bases 
per part del/s participant/s. 

- El guanyador accepta que SALAS pugui difondre, reproduir, distribuir o 
comunicar pel web i xarxes socials de SALAS tant el premi obtingut, como el 
nom i imatge de la persona premiada a efectes acreditatius de la veracitat del 
concurs i d’anunciar el resultat del sorteig. 

En compliment de l’establert per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de 
desenvolupament, SALAS PLUSHABIT, S.L. és el responsable del tractament de les 
dades de caràcter personal que constin en la seva sol·licitud de participació per a la 
gestió i resolució de la mateixa. Les dades seran conservades durant la tramitació  del 
procediment de concessió del premi. 

https://www.sortea2.com/


 
 

 

 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves 
dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant escrit dirigit a SALAS 
PLUSHABIT, S.L. amb C.I.F. número B-66651183. Direcció postal: Rambla, nº 221- 08202 
de Sabadell. Telèfon 937457300 i correu electrònic: info@salas.plus. Pot consultar la 
informació ampliada en matèria de Protecció de dades al web: 
https://www.salas.plus/es/nota-legal/  

 

https://www.salas.plus/es/nota-legal/

