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SORTEIG AGOST NOIR et BLANC® – Quin és el teu viatge d’estiu? 
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NOIR et BLANC sortegem:  

 

_Una unitat de Bon Voyage! Compost per un necesser transparent, un gel de bany amb tòfona negra amb 

format de 35ml, un xampú amb tòfona negra amb format de 35ml i una emulsió corporal amb tòfona negra 

amb format de 35ml.  
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Els termes i condicions del sorteig es detallen a continuació: 

 
_La participació és oberta i limitada a tots aquells que segueixin a @noiretblanctruffes al canal d’Instagram; facin un like a la 
publicació del sorteig d’una unitat de Bon Voyage!, anomenat Quin és el teu viatge d’estiu?; i mencionin a dues persones als 
comentaris.  

 
_S’admetran com a màxim tres participacions per persona física sempre i quan les persones que mencionin a comentaris 
siguin diferents en cada comentari. És a dir, sis persones mencionades. Es gaudiran de tres participacions addicionals per 
persona física si aquesta publica en el seu perfil o en les seves histories la publicació de @noiretblanctruffes i etiqueta a 
@noiretblanctruffes. 
 
_Pot participar qualsevol persona major de 18 anys. 
 
_No podran participar els treballadors ni els familiars directes de Noir et Blanc® 
 
_El guanyador del sorteig autoritza a Noir et Blanc® a publicar el seu nom i a utilitzar-lo amb finalitat informativa i/o 
promocional, sempre que es relacioni amb el present sorteig i sense compensació econòmica de qualsevol tipus. 
 
_Noir et Blanc® es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig, fins i tot la seva 
possible anul·lació, per circumstàncies alienes al control de Noir et Blanc® o que ho fessin aconsellable. 
 
_La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació de les totes condicions aquí descrites. 
 
El premi 
 
_El premi consisteix en Bon Voyage! Edició especial estiu 2018 format per un necesser transparent, el xampú 

Noir et Blanc® amb tòfona negra amb format 35ml, el sabó corporal Noir et Blanc® amb tòfona negra i 

l’emulsió corporal Noir et Blanc® amb tòfona negra. L’enviament serà a càrrec de Noir et Blanc® dins del 

territori Nacional. Fora del territori Nacional serà el guanyador qui se’n farà càrrec.  

 

_El premi no es podrà canviar, ni cedir a altres persones que no siguin les guanyadores. 

 
_ L’enviament es realitzarà el dilluns 3 de setembre a través de Correos Express o de l’empresa de missatgeria NACEX al 
domicili que el guanyador o guanyadora indiqui a Noir et Blanc® amb un servei de 24 hores.  
 
_El premi és únic.  
 
_El premi no es podrà bescanviar ni reemborsar.  
 
 
Notificació  
 
_El sorteig es portarà a terme el dijous dia 30 d’agost a les 15:00 
 
_El/La guanyador/a es donarà a conèixer a partir de les 15:30h a través de l’instagram de Noir et Blanc® 
(@noiretblanctruffes) 
 
 


