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“La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s) és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(es) persona(es) a la(es) que va dirigida. 

Si vostè llegeixaquest missatge i no és el destinatari assenyalat, l’empleat o l’agent responsable de lliurar elmissatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li 

informem que estàtotalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquestacomunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament 

i ens retorni el missatge originala l’adreça a dalt esmentada. Gràcies”.  

Els 25 premis per al guanyador/a seran: 
 

1. Targeta regal per canviar-lo per un viatge per a dues persones.   
 

2. Moto 125 cc de la marca Kymco, model PEOPLE s 125 (E5)- PEARLY 
WHITE, del concessionari oficial de la marca KYMCO, MOTOS 
TRAFACH, situat al C/ Sta. Eulalia, 182 08902 Hospitalet de Llobregat. 
(Matriculació gratuïta i assegurança gratuïta el 1r any només per a majors 
de 25 anys). *El concessionari no recompra la moto.    

 
3. Ordinador de la marca Apple, model MackBook Air 13   

 
4. Thermomix, model TM6 de la marca Vorwerk.                                              

 
5. Telèfon móbil de la marca Apple, el model Iphone 12 mini.   

 
6. Tauleta de la marca Apple, el model Ipad Air.                                                 

 
7. Televisió de 65” Ultra HD 4K.  

 
8. Curs intensiu d’idiomes estàndar de l’escola BCN LANGUAGES, ubicada 

a la Travessera de Les Corts, 173, baixos de Barcelona. 40 hores al mes, 
2,5 hores a la setmana , adaptat al nivell de l’usuari.                             

 
9. Dispositiu de percussió  de massatge muscular, model THERAGUN PRO 

de la marca THERABODY.      
 

10. Càmera de fotografies de la marca CANON, model EOS 2000D + Objectiu 
EF-S 18-55mm IS II + motxila + targeta SD.   

 
11. Abonament d’un blanquejament dental cortesia del CASER Assegurances 

per a 2 persones a la Clínica d’Av. Madrid. 179.  
 

12. Play Station 5 de la marca Sony.      
 

13. Aspirador de la marca iRobot.                                      
 

14. Patinet elèctric de la marca CECOTEC.                                        
 

15. Rellotge de la marca Apple 
 

16. Càmera Go Pro.                                                                  
 

17. Pernil Gran Reserva de la marca MONSERRAT EMBOTITS.  
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18. Abonament de 10 sessions de fisioteràpia realitzat per Intecma 
Fisioteràpia Barcelona, ubicada al carrer begur 44.  

 
19. Productes exclusius de la marca Cafès Pont: Cafetera superautomàtica 

PHILIPS Senseo; Lot de degustació de cafès en gra.  
 

20. Auriculars de la marca Apple model Airpods de càrrega sense fils.    
 

21. Auriculars de la marca Apple model Beats Solo 3 wireless, Beats Icon 
Collection.  

 
22. Dues rutes pel centre de la ciutat de Barcelona, les quals es podran fer en 

català/castellà o anglès, per conèixer la ciutat i els misteris organitzades  
per l’empresa Easy Business Solutions S.L.: 1 Ruta Barcelona Misteriosa 
(1h 30m) per un grup de fins a 5 persones, 1 Ruta Històries i llegendes 
del Gòtic (1h 30m) per un grup de fins a 5 persones.  

 
23. 2 entrades d’adults per a Port Aventura situat a Vilaseca (Tarragona)  

 
24. Pack organitzat per Century 21 BZ Gestió que conté: 2 jocs de tasses 

Century 21: Cada joc de tasses de te: 1 blanca+1 daurada+1 negra+1 
bossa de tela; 1 Power Bank Century 21 (Bateria externa)+1 tassa 
negra+1 bossa de tela; 1 Altaveu Portàtil+ 1 tassa negra+ 1 bossa de tela; 
1 Motxila Century 21+ 1 Llibreta pautada Moleskine +1 tassa negra+1 
bossa de tela.   

 
25. Pack de 100 unitats de Cafè Ecològic i 20 unitats en tub de cafè intens 

idescafeinat de la marca ORGANICAPS CAFÉ. 
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