
 

 

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ “PROMO BEAUTY ON THE GO” 
 
Article 1. Responsable de la promoció 
 
La societat responsable d’aquesta promoció és KIKO RETAIL ANDORRA, SLU (en endavant, “KIKO”) 
amb NRT L-711792-R i domicili social a carrer Pau Casals 8, Ed. CORNELLA 2, 5è–1ª, AD500, 
Andorra La Vella. 
 
Article 2. Tipus de promoció 
 
Venda amb obsequi. 
 
Aquesta promoció serà acumulable amb altres promocions, descomptes o atencions comercials de 
qualsevol tipus. 
 
Article 3. Període de vigència 
 
Per compres efectuades en línia des del 10 agost 2018 fins al 19 agost del 2018. 
 
Article 4. Àmbit d’aplicació de la promoció 
 
Promoció adreçada per a totes les compres efectuades en la seva pàgina web 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/ 
 
Article 5. Producte promocionat 
 
Tots els productes que es determinaran a continuació i que es troben disponibles a la web. 
 
El llistat amb les referències dels productes que s'inclouen en la present promoció, són els 
següents: 
 
KM0050701600044 Halfmoon BEAUTY CASE 
KM0050701500044 Pochette PORTA COSMETICI GRAN 
 
I els productes que seran obsequi: 
 
KS0200503900044 PURE CLEAN MILK & TONE MINI 
KS0200503600044 PURE CLEAN EYES & LIPS MINI 
 
S'admet tant la devolució com el canvi dels productes adquirits, sempre que es tracti d'un producte 
tancat i es presenti juntament amb el justificant de compra. 
 
En el marc de la present promoció, s'admetrà el canvi del producte adquirit, sempre que aquest 
canvi sigui per un altre producte d'entre els inclosos a l'article 5 dels presents Termes i Condicions. 
 
Si el client opta per la devolució de qualsevol dels productes comprats per altres no inclosos en els 
presents Termes i Condicions, es perdrà el dret d'accés a aquesta promoció han de realitzar una 
devolució completa, és a dir, haurà de retornar la totalitat dels productes, incloent l'obsequi, i rebrà 
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el reintegrament dels diners efectivament abonat en aquesta compra. 
 
Per a les compres realitzades a través del web http://www.kikocosmetics.com/es-es/ són 
aplicables, a més de les presents condicions de la promoció, les Condicions de Venda i la Política de 
Privacitat que el consumidor pot consultar a: 
 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/condiciones-de-venta.html 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/compras-seguras/informacion-sobre-la-privacidad.html 
 
Així mateix, pel que fa a les compres realitzades via online a http://www.kikocosmetics.com/es-
es/, el consumidor reconeix i accepta que l'exercici del dret de desistiment respecte d'un o diversos 
dels productes que ha atorgat el dret el consumidor a obtenir l'obsequi, comportarà l'obligació de 
procedir a la devolució d'aquest. 
 
Article 6. Desenvolupament de la promoció 
 
Les persones que comprin a la pàgina web http://www.kikocosmetics.com/es-es/ algun dels 
productes indicats en l'article 5 durant les dates establertes obtindran com a obsequi, sempre que 
estiguin disponibles a la pàgina web, els productes KS0200503900044 i KS0200503600044. 
 
En el cas de NO comprar els productes indicats, el client NO podrà optar a l'obsequi. 
 
En cas d'accedir a aquesta promoció a través d'una compra en línia, el producte obsequi s'entregarà 
juntament amb la resta de productes abonats pel client, en la mateixa forma i data indicades per 
aquest. 
 
Article 7. Modalitats de participació en la promoció 
 
El fet de beneficiar-se de la promoció significa que el client accepta sense condicions les regles i les 
clàusules contingudes en aquest document sense cap limitació. 
 
La participació en la promoció és lliure i totalment gratuïta, excepte pel que fa a l'obligació 
d'adquirir els productes que donin dret a obtenir l'obsequi 
 
Aquesta promoció, tal com ja s’ha dit abans, serà acumulable amb altres promocions. 
 
Els beneficiaris de la promoció no podran impugnar l’obsequi, sol·licitar-ne el valor en diners ni 
bescanviar-lo per altres productes. L’obsequi no es podrà fraccionar. No està permesa la venda de 
l’obsequi a tercers ni cedir-lo amb la finalitat d’obtenir directament o indirectament un lucre 
econòmic o en espècie ni amb l’objectiu de promocionar-lo. No es podrà obtenir contraprestació 
econòmica per la renúncia de l’obsequi. 
 
KIKO es reserva el dret de variar algun dels obsequis o les seves característiques, si fos necessari, 
per problemes de subministrament, falta de disponibilitat, etc., sense que l’exercici d’aquest dret 
impliqui cap responsabilitat per a KIKO davant els clients participants. 
 
En qualsevol cas, i sense perjudici del que s’ha esmentat abans, aquesta promoció serà vàlida fins 
que s’esgotin les existències dels productes designats com a obsequi en el punt 6. 
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KIKO es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones que duguin a terme 
qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació de la promoció. 
 
Article 8. Publicitat de les condicions de la promoció 
 
Aquestes condicions de la promoció estaran a disposició dels clients en els punts de venda KIKO 
que es detallen en la clàusula quarta d’aquest document, al web 
http://www.kikocosmetics.com/es-es/ o contactant amb el Servei d’Atenció al Client KIKO a través 
de l’adreça customercare-es@customercare.kikocosmetics.com. 
 
 
Article 9. Modificació de les condicions de la promoció, abreujament, pròrroga, suspensió o 
anul·lació de la promoció 
 
KIKO es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut dels articles de les 
condicions de la promoció en la seva totalitat o en una part, i s’ha d’assegurar que les modificacions 
aportades no afectin, ni que sigui mínimament, els drets adquirits pels consumidors. 
 
En cas que fos necessari modificar aquestes condicions, es farà saber als consumidors els canvis 
mitjançant les mateixes modalitats, o formes equivalents, amb les quals se’ls ha informat d’aquestes 
condicions. 
 
KIKO es reserva el dret d’abreujar, prorrogar, suspendre o anul·lar aquesta promoció en qualsevol 
moment per causes de força major que facin impossible la prossecució de la iniciativa d’acord amb 
les disposicions d’aquestes condicions de la promoció. En aquest cas se n’informarà les persones 
beneficiàries, de la mateixa forma que se’ls va remetre aquest reglament o d’una altra forma. 
 
Article 10. Protecció de dades personals 
 
En el cas que, amb motiu de la participació en aquesta promoció, KIKO hagués d’accedir a qualsevol 
dada de caràcter personal dels clients perquè el Servei d’Atenció al Client atengui les sol·licituds o 
les incidències que presentin en relació amb aquesta promoció, KIKO informa que, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD), les dades que els clients facilitin amb motiu de la promoció seran incorporades en un fitxer 
de dades personals propietat de KIKO RETAIL ANDORRA SLU i seran tractades exclusivament per 
gestionar adequadament la participació dels clients en la promoció i per atendre les seves 
sol·licituds i consultes. Un cop finalitzada la promoció, les dades personals s’eliminaran tal com ho 
disposa l’LOPD i la seva normativa reglamentària. 
 
En tot cas, els participants d’aquesta promoció podran exercir els seus drets d’accés, rectificació i 
cancel·lació de les seves dades mitjançant una petició escrita dirigida a l’adreça postal KIKO RETAIL 
ANDORRA, SLU carrer Pau Casals 8, Ed. CORNELLA 2, 5è–1ª, AD500, Andorra La Vella, o a l’adreça 
electrònica privacy@percassi.com. 
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Article 11. Llei i fur aplicable 
 
Aquesta promoció es regeix per la normativa espanyola i, si escau, per la normativa autonòmica que 
sigui aplicable. En cas de controvèrsies relatives a la promoció, el beneficiari s’ha d’adreçar en 
primer lloc a KIKO RETAIL ANDORRA, SLU per intentar arribar a una solució amistosa i, si no és 
possible, seran competents els jutjats i els tribunals del lloc de residència del consumidor. 


