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BASES LEGALS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE LA PROMOCIÓ: "Sorteig de 
100 targetes de 100 €"  

  
  
1. EMPRESA ORGANITZADORA  
Endesa Energía, SAU (d'ara endavant, l'"organitzador" o "Endesa Energía"), amb domicili a C/ 
Ribera del Loira 60, 28042 Madrid, i CIF A81948077, organitza la promoció "Sorteig de 100 
targetes de 100 €" (d'ara endavant, la "promoció"), que es regirà per les bases legals següents 
(d'ara endavant, les "bases legals"), que estaran disponibles a 
www.endesa.com/es/promocionesganadores.  
  
  
2. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ  
L'objecte de la promoció és incentivar les noves contractacions amb Endesa Energía de:  
  

• Subministraments de llum amb tarifa d'accés 2.0 TD amb potència contractada de fins 
a 15 kW, excepte per a la tarifa Lliure que s'oferirà només a subministraments de llum 
amb tarifa d'accés  
2.0 TD amb potència contractada de fins a 10 kW.  
  

• Subministraments de gas amb tarifes d'accés RL.1, RL.2 o RL.3.  
  
  
3. PERÍODE DE VIGÈNCIA  
El termini durant el qual es podrà participar en la promoció (en endavant, el "període de 
vigència") començarà el 2 de novembre del 2022 a les 00:01 hores (hora peninsular espanyola) 
i finalitzarà el 30 de novembre del 2022 a les 23:59 hores (hora peninsular espanyola).  
  
  
4. ÀMBIT TERRITORIAL  
Aquesta promoció serà vàlida per a punts de subministrament situats al territori espanyol, 
excloent-ne Ceuta i Melilla.  
  
  
5. LEGITIMACIÓ I REQUISITS PER PARTICIPAR-HI  
La promoció està dirigida a qualsevol persona física més gran de 18 anys o persona jurídica 
que, durant el període de vigència, formalitzi amb Endesa Energía un nou contracte de 
subministrament de llum i/o gas, sempre que sigui algun dels indicats a l'apartat OBJECTE DE 
LA PROMOCIÓ d'aquestes bases legals i que s'inscrigui en la promoció de conformitat amb el 
que indica l'apartat vuitè d'aquestes bases legals (en endavant, "participants").  
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S'entén per nou contracte amb Endesa Energía aquell que procedeixi de qualsevol 
comercialitzadora diferent d'Endesa Energía, així com les altes directes.  
  
Cada un dels participants només podrà guanyar un premi.  
  
No podran participar en la promoció:  

o Qualsevol empleat, ni familiars d'empleats fins a segon grau, d'Endesa Energía o de 
qualsevol de les empreses del Grup al qual pertany.  

o Qualsevol empleat, ni familiars d'empleats fins a segon grau, de qualsevol empresa 
implicada en la promoció o administracions públiques.  

o Persones físiques o jurídiques que actuïn en representació de comunitats de 
propietaris, incloent-hi expressament, entre d'altres, els administradors de finques, 
presidents, vicepresidents i secretaris.  

  
Endesa Energía es reserva el dret a excloure de la promoció qualsevol participant que alteri, 
perjudiqui o amenaci de qualsevol manera el bon funcionament i desenvolupament normal i 
reglamentari de la promoció.  
  
S'exclourà de la promoció qualsevol participant que, de manera intencionada o no, perjudiqui 
o danyi la imatge d'Endesa, la de qualsevol societat del grup empresarial al qual pertany, la 
dels seus clients, així com la de la resta de participants.  
  
És condició indispensable que, almenys fins al 31 de desembre del 2022, consti actiu en els 
sistemes d'Endesa Energía el contracte de subministrament que va possibilitar la participació 
en el sorteig d'aquesta promoció.  
  
  
6. ACCESSIBILITAT  
Les bases legals es publicaran i seran accessibles a tots els participants i al públic en general a 
l'adreça www.endesa.com/es/promociones-ganadores.   
  
  
7. PREMIS  
Se sortejaran 100 targetes, de 100 € cada una, entre totes les contractacions que compleixin 
els requisits establerts en aquestes bases legals i que es realitzin durant el període de vigència. 
Cada un dels 100 premis consistirà en una targeta VISA digital precarregada amb 100 €.  
El valor total dels premis és de 10.000 €.  
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8. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ  
8.1. Participació i sorteig  
Les persones que vulguin ser participants hauran de registrar les seves dades personals (nom, 
cognoms, número de DNI, adreça electrònica i telèfon) en un formulari disponible al web 
www.sorteoluzendesa.com, al qual hauran d'acceptar les condicions de la promoció (aquestes 
bases legals) i la política de protecció de dades. Les dades que es facilitin per participar-hi han 
de ser correctes. Està prohibit facilitar dades de tercers sense el consentiment previ d'aquests, 
així com proporcionar dades inexactes o no veraces.  
S'admet una única participació per persona independentment del nombre de contractes de 
subministrament que formalitzi durant el període de vigència.  
  
Del 12 al 14 de desembre del 2022 es farà el sorteig entre tots els participants, a través de 
l'eina "easypromo", i es disposarà d'un certificat de validesa del sorteig. El resultat serà 
l'extracció de 100 guanyadors i 100 suplents potencials que podran cobrir la plaça dels 
guanyadors en cas que aquests no compleixin els requisits establerts o que no s'hi pugui 
contactar en el termini establert en aquestes bases legals.  
  
8.2. Comunicació als guanyadors i lliurament dels premis.  
L'empresa que gestiona les targetes, ADL Partner Hispania, SLU, amb CIF B-83845776 (com a 
prestador de serveis i en qualitat d'encarregat del tractament), contactarà en nom d'Endesa 
Energía amb els guanyadors mitjançant trucada telefònica als telèfons de contacte que hagin 
informat al formulari de registre per participar en el sorteig.  
  
Cada comunicació telefònica es realitzarà en tres ocasions en un període de cinc (5) dies 
laborables des del 19 de desembre del 2022, en horari comercial (de 9:00 a 19:00 hores). En la 
trucada el guanyador haurà d'acceptar el premi i facilitar una adreça de correu electrònic 
perquè se li enviï la targeta. L'enviament de la targeta es durà a terme en un termini màxim de 
deu (10) dies hàbils des de la comunicació telefònica en la qual el guanyador indiqui l'adreça 
electrònica a la qual vol rebre la targeta.  
  
En cas de no rebre l'acceptació per part dels guanyadors, es contactarà amb el primer dels 
suplents, amb la mateixa mecànica, i així successivament fins a esgotar el nombre de suplents, 
si escau. Si s'arribessin a esgotar també tots els suplents i encara quedés algun premi per 
assignar, l'organitzador es reserva el dret a declarar desert el premi.     
  
Els noms dels receptors finals dels premis es publicaran a la secció "Promocions i guanyadors" 
de la web d'Endesa www.endesa.com/es/promociones-ganadores durant l'última setmana del 
mes de desembre del 2022.  
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9. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS  
Els guanyadors eximeixen l'organitzador de qualsevol responsabilitat derivada dels danys i 
perjudicis que puguin patir en el gaudi dels premis objecte d'aquesta promoció.  
  
L'organitzador no es fa responsable de possibles fallades o anomalies del servei o la 
connectivitat causades per plataformes/aplicacions tecnològiques que puguin afectar el 
funcionament de la promoció. Qualsevol ús abusiu o fraudulent de plataformes/aplicacions 
tecnològiques per part dels usuaris comportarà la consegüent desqualificació del participant 
en la promoció. Si aquest ús indegut de l'aplicació (amb o sense intenció de frau) provoca que 
funcioni malament, l'organitzador quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat i podrà 
cancel·lar la promoció. A més, aquests participants seran desqualificats de la promoció.  
L'organitzador informa els participants que, ateses les característiques d'Internet, com ara la 
captació gratuïta d'informació distribuïda i la dificultat o, fins i tot, la impossibilitat de controlar 
l'ús que tercers puguin fer d'aquesta informació, no serà responsable del mal ús que en facin 
tercers aliens a l'organitzador.  
  
El participant assumeix tota la responsabilitat derivada de la seva inscripció i participació en 
aquesta promoció, i és l'únic responsable dels efectes directes o indirectes que se'n derivin, 
així com de la defraudació de les expectatives generades per la promoció, obligant-se a 
mantenir indemne l'organitzador.  
  
L'organitzador i les seves agències de publicitat i promoció respectives no assumeixen cap 
responsabilitat per les lesions personals o els danys materials o les pèrdues de qualsevol tipus, 
inclosos, sense limitació, els danys directes, indirectes, conseqüents, incidentals o punitius que 
puguin patir en participar en el sorteig. A més, l'organitzador i les seves agències de publicitat i 
promoció respectives, així com els proveïdors de premis, no assumeixen cap responsabilitat 
per cap aspecte addicional de la promoció.  
  
L'organitzador es reserva el dret d'actuar contra aquells que estableixin sistemes d'especulació 
o negoci sobre aquesta promoció, cas en què podrà exercir les accions legals que consideri 
adients.  
  
10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS  
En participar en la promoció, cada participant n'accepta les bases legals. El participant accepta 
que l'organitzador pugui ajornar, acurtar, prorrogar, modificar, cancel·lar o suspendre la 
promoció, si calgués, sense que això impliqui cap responsabilitat per a l'organitzador, que ho 
comunicarà tan aviat com pugui a través de la pàgina web www.endesa.com/es/promociones-
ganadores.  
  
L'organitzador està facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases 
legals, així com per interpretar-les, sens perjudici del que s'hi estipula en cas de controvèrsia.   
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11. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLES  
Aquestes bases legals es regeixen per la llei espanyola i tant els participants com l'organitzador 
se sotmeten expressament, per al coneixement de qualsevol litigi que es pogués plantejar pel 
que fa a la interpretació i l'aplicació d'aquestes bases legals, a la jurisdicció i competència dels 
jutjats i tribunals de Madrid capital, sens perjudici de la jurisdicció que els pugui correspondre 
per llei.  
  
12 . FISCALITAT  
De conformitat amb la legislació vigent, els premis en espècie concedits per la participació en 
jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries el valor dels quals superi els 300 € estan 
subjectes a ingrés a compte. Actualment, l'ingrés a compte a aplicar sobre els premis és d'un 
19 % sobre la base de retenció, que és el resultat d'incrementar en un 20 % el valor 
d'adquisició o cost per al pagador del bé lliurat.   
  
Aquest ingrés a compte anirà a càrrec de l'organitzador, que facilitarà al guanyador un 
certificat acreditatiu de l'ingrés a compte practicat, a fi i a efecte que pugui complir les seves 
obligacions fiscals.  
  
L'organitzador no serà en cap cas responsable de la declaració fiscal incorrecta que el 
guanyador del premi pugui fer a aquest efecte.  


