
 

BASES LEGALS 

 

Dinàmica: Sorteig de cinc (5) màquines Delonghi Inissia, entre totes les comandes realitzades a 

www.capsulastupinamba.com realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i el 31 de maig de 2020. 

 1.- La promoció consisteix en el sorteig de 5 màquines Delonghi model Inissia de color negre, 1 

màquina per a cada guanyador, sent un total de 5 guanyadors. Seran vàlides les participacions que 

compleixin els requisits de les presents bases legals. 

2.- Participaran automàticament en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys i residents 

legals en Península i Balears que compleixin els requisits descrits en aquestes bases legals. 

3.- No podran participar en la present promoció els empleats de Tupinamba Grup, o de les empreses 

col·laboradors en el disseny, desenvolupament i execució de la present promoció. Així com aquelles 

persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguineidad o afinitat. 

4.- Participaran automàticament en el sorteig totes les persones que hagin realitzat una comanda en 

la web capsulastupinamba.com que la suma total de la comanda sigui d'un import igual o superior a 

20€, impostos inclosos. 

5.- Termes de participació del sorteig de cinc (5) màquines Delonghi Inissia, ▪ Entraran en el sorteig 

totes les comandes realitzades entre l'1 d'abril de 2020 a les 00:01h, al 31 de maig del 2020 a les 

23:59h. 

6.- Perquè una participació sigui comptabilitzada com a vàlida, serà necessari que la mateixa 

compleixi els següents requisits: 

 Que l'usuari compleixi estrictament els requisits de participació indicats en les presents 

bases (veure punt 2 i punt 3). 

 Que es compleixi l'import mínim per comanda, segons el que s'estableix en el punt 4. 

 Que la comanda s'hagi realitzat dins de les dates compreses entre l'1 d'abril i el 31 de 

maig (veure punt 5). 

BASES LEGALS 2 

7.- Entre totes les participacions vàlides, Tupinamba Grup farà un sorteig aleatori amb totes les 

participacions on es nomenarà a cinc (5) guanyadors. ▪ El sorteig comptarà amb tres (3) guanyadors 

reserves. 

8.- Els guanyadors seran comunicats la primera setmana del mes de juny de 2020, mitjançant correu 

electrònic individual a cada guanyador. 

9.- El premi a cada guanyador consisteix en una (1) màquina Delonghi Inissia de color negre (màquina 

per a càpsules format Nespresso®*). Només podrà guanyar una (1) màquina per participant, segons 

punt 2 de les presents bases legals. 

 



 

 

 

10.- Els guanyadors hauran d'acceptar el premi posant-se en contacte amb Tupinamba Grup, 

responent al correu electrònic en un màxim de 72 hores des del moment de l'enviament del correu 

electrònic. ▪ Si el guanyador no es posa en contacte en les 72 hores, el premi passarà al primer 

guanyador reserva fins a completar els 5 guanyadors contactats. . ▪ Es farà una publicació en les 

nostres xarxes socials, esmentant el nom i les inicials dels 2 cognoms, juntament amb el codi postal 

de l'adreça de lliurament de la comanda de cada guanyador. 

11.- L'enviament de la màquina serà a la mateixa adreça de lliurament de la comanda guanyadora i 

les despeses d'enviament aniran a càrrec de Tupinamba Grup. L'enviament de la màquina es 

realitzarà abans del 30 de juny de 2020. 

12.- El premi del concurs no podrà ser objecte de canvi o compensació a petició del guanyador. En 

cas que, per qualsevol circumstància, el premiat renunciï o per qualsevol raó no pugui gaudir del 

premi, perdrà el seu dret a obtenir-lo i passarà al guanyador reserva. 

BASES LEGALS 3 

13.- Tupinamba Grup es reserva el dret a eliminar les participacions de qualsevol usuari si 

l'organització considera que són fraudulentes, abusives o ofensives, i per tant generen una situació 

injusta per a la resta dels participants. 

14.- Tupinamba Grup es reserva el dret a fer modificacions o afegir annexos successius sobre la 

mecànica o els premis, sempre que els mateixos estiguin justificats o no perjudiquin els participants, 

i que es comuniquin degudament. 

15.- En cas que aquesta promoció no es pugui realitzar, bé per fraus detectats en aquesta, errors 

tècnics, baixa participació o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Tupinamba Grup, 

i que afecta el normal desenvolupament de la promoció, Tupinamba Grup es reserva el dret a 

cancel·lar, modificar o suspendre la mateixa. 

16.- Qualsevol fet no previst en aquestes bases legals o dubte sobre la interpretació d'aquestes, serà 

resolt segons el criteri de Tupinamba Grup. 

17.- La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de les bases legals. 

18.- Facebook i Instagram no patrocinen, ni avalen ni administren aquesta promoció. Document 

actualitzat per Tupinamba Grup a 16 d'abril de 2020 

 

*Nespresso® és una marca de tercers sense cap relació amb Tupinamba, S.A.  


