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Bases legals de la promoció 
“BBVA & Kindle”

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

L'entitat mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a Bilbao, Plaza de San Nicolás nº 4, i amb CIF núm. 
A48265169 (d’ara endavant, “BBVA”) organitza aquesta promoció denominada “BBVA & Kindle” (d’ara endavant, la “Promoció”), 
que es regirà per les següents bases legals (d’ara endavant, les ”Bases legals”). 

1. En què consisteix aquesta Promoció?

Aquesta Promoció té per objecte incentivar l'alta de clients en línia, així com la primera compra amb la targeta Aqua Dèbit (d’ara 
endavant, la “Targeta”) d'aquells clients que s'hagin donat d'alta a BBVA a través de www.bbva.es, m.bbva.es o les aplicacions 
mòbils de BBVA (per a sistemes operatius Android i iOS).

Els clients que facin una compra amb la Targeta i compleixin la resta dels requisits de la promoció indicats a l'apartat 5 d'aquestes 
Bases Legals podran participar en la promoció i obtindran, a través del correu electrònic, un cupó bescanviable per:

• El lector de llibres electrònics ‘Kindle, ara amb llum frontal integrada’ (Referència B07FQ4XCR1), exclusivament bescanviable a 
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/

El cupó:

• Només es pot bescanviar a www.amazon.es per al producte indicat i només fins al 31 de març de 2023. 

• Només pot utilitzar-se una (1) vegada i no pot utilitzar-se en comandes anteriors ni en combinació amb altres ofertes. 

• Està subjecte a disponibilitat i pot ser retirat o modificat sense avisar prèviament.

• No és reemborsable i no es pot canviar per diners en efectiu o xecs regal.

• No inclou les despeses d'enviament del lector de llibres electrònics “Kindle”. Les despeses d'enviament s'aplicaran a cada 
article d'acord amb les tarifes i polítiques d'entrega estàndard d'Amazon.

Addicionalment, els clients que participin a la promoció podran registrar-se a Kindle Unlimited per obtenir almenys 30 dies de prova 
gratuïts. S'apliquen els termes i les condicions de Kindle Unlimited.

El període gratuït de la subscripció a Kindle Unlimited només s'aplicarà en cas que hagi transcorregut més d'un any des de l'últim 
període gratuït que hagis gaudit en aquest servei, segons els termes i les condicions de Kindle Unlimited. 

La subscripció a Kindle Unlimited és mensual i automàticament renovable, de manera que al final de la prova gratuïta es renovarà 
el servei a la tarifa habitual, que es carregarà a la targeta registrada al compte Amazon del client. En cas de voler cancel·lar la 

http://www.bbva.es
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/
https://www.amazon.es/b?node=26233830031&ref_=pe_3287261_491166281
https://www.amazon.es/b?node=26233830031&ref_=pe_3287261_491166281
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subscripció a Kindle Unlimited al final de la prova gratuïta, podràs fer-ho a www.amazon.es/kucentral. 

BBVA no es fa responsable dels canvis que puguin patir els preus d'Amazon després de finalitzar el període de prova. 

Aquesta Promoció és exclusiva de BBVA i no és acumulable a altres ofertes o descomptes en curs de BBVA o d'Amazon. 

2. A qui s'adreça la Promoció?

La Promoció s'adreça a persones físiques més grans de 59 anys en la data de contractació del Compte Va Contigo Senior, residents 
en territori espanyol, que no siguin clients de BBVA, prèvia adhesió a aquestes bases legals. 

3. Qui està exclòs de participar en aquesta Promoció?

Queden excloses de participar en la Promoció, les persones físiques que ja siguin clients de BBVA en la data de l'inici de la Promoció 
o que hagin estat clients durant els sis mesos anteriors. Tampoc no podran participar en la Promoció les persones físiques que, en la 
data d'inici de la Promoció, tinguin la condició de deutor davant BBVA per un deute vençut, líquid i exigible. 

4. Quant dura aquesta Promoció?

El termini durant el qual pots participar en la promoció s'iniciarà el dia 1 de juny de 2022 a les 00.00 hores (hora peninsular espanyola) 
i finalitzarà el dia 31 de desembre de 2022 a les 23.59 hores (hora peninsular espanyola), tots dos inclosos (d’ara endavant, el 
“període de vigència”).    

5. Quins requisits s'han de complir per participar en la Promoció i gaudir-ne?

Per participar en la Promoció has de subscriure aquestes Bases legals que regulen la Promoció i fer el següent: 

• Contractar el Compte Va Contigo Senior i la targeta de dèbit Aqua.

• Activar la teva targeta. 

• Fer una compra amb la Targeta dins el termini màxim de tres mesos des de la data en què et vas donar d'alta com a client a 
BBVA.

Disposaràs d'un termini màxim de tres (3) mesos des de l'alta a BBVA per complir les condicions. Si transcorregut aquest termini, 
no compleixes els requisits, la Promoció quedarà cancel·lada.

6. Quan rebràs el cupó? 

Quan hagis fet una compra amb la Targeta en el termini indicat i compleixis els requisits detallats a l'apartat 5 d'aquestes Bases 
legals, en el termini màxim d'una setmana rebràs un correu electrònic amb el cupó associat a la Promoció perquè puguis obtenir els 
beneficis esmentats a l'apartat 1.

 
 
 

http://www.amazon.es/kucentral


BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO
Reg. Mer. Vizcaya -Tomo 3858, Folio 1, Hoja BI-17 BIS-A, Inscripción 1035ª C.I.F.: A48265169 3/5

7. Com s'accedeix a la Promoció?

Després de rebre el correu electrònic que conté el codi promocional:

• Clica l'enllaç següent d'amazon.es per trobar el teu Kindle: ‘Kindle, ara amb llum frontal integrada’  
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/ 

• Tria el color que prefereixis (segons disponibilitat), afegeix-lo al cistell i fes clic a “Tramitar la teva comanda”.

• Inicia sessió en el teu compte d'usuari Amazon o, si no hi estàs registrat, crea un compte. 

• Selecciona una adreça d'enviament i tria el mètode d'enviament que més et convingui. La Promoció no inclou les despeses 
d'enviament. Si el cost total dels productes que compres supera la suma de la Promoció, hauràs de pagar la diferència. 

• A la pàgina de confirmació, introdueix i valida el codi promocional “promo code” (p. ex. ABC1-AB5RST-ZYG5BG) rebut per 
correu electrònic a la secció de “Xecs regal o codis promocions”. No podràs aplicar el codi promocional si utilitzes el mètode 
de compra en 1 clic. Per obtenir-ne més detalls, consulta els termes i les condicions dels cupons descompte d'Amazon  
(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G3P6JPEKUN2HQHHR).

• Revisa la teva comanda i clica “Comprar ara”. 

Les Condicions d'ús i venda d'Amazon.es s'aplicaran a la teva compra a Amazon.es. Tots els termes que són aquí s'aplicaran a la 
teva compra i ús de 'Kindle, ara amb llum frontal integrada''.

Addicionalment, podràs registrar-te per accedir a la prova gratuïta de Kindle Unlimited seguint els passos del correu electrònic que 
rebràs des d'Amazon després d'haver rebut el dispositiu. 

La Promoció no serà susceptible de canvi, alteració ni compensació.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire i tots els logotips relacionats són marques comercials d'Amazon.com, Inc o les seves filials. 

8. Què suposa l'acceptació de les Bases legals?

La participació en aquesta Promoció implica l'acceptació d'aquestes Bases Legals, fet que suposa la plena conformitat amb el que 
estipulen. Com a participant, hauràs de seguir les instruccions que pugui indicar, si escau, BBVA.

BBVA es reserva el dret de desqualificar-te, a discreció seva, si manipules, intentes manipular la Promoció o incompleixes qualsevol 
dels termes i condicions d'aquestes Bases legals.

BBVA pot adoptar les decisions necessàries per a la resolució de les controvèrsies i conflictes que sorgeixin en el desenvolupament 
de la Promoció, sempre que aquestes no et perjudiquin indegudament i resultin equitatives.

Si no compleixes les condicions de participació aplicables, o no compleixes tots els requisits establerts en aquestes Bases legals, no 
tindràs dret a beneficiar-te de la Promoció en els termes establerts en aquestes.

9. Què passa si incompleixes les condicions de la Promoció?

En cas que incompleixis qualsevol de les condicions establertes en aquestes Bases Legals, incloent-hi aquelles obligacions que 
restin vigents després de l'entrega del cupó en els termes previstos en aquestes, no podràs gaudir de la Promoció i, en cas que hagis 
rebut i redimit el cupó, tindràs l'obligació de tornar l'import corresponent a BBVA. BBVA et comunicarà la teva desqualificació i, en el 
termini indicat a la comunicació corresponent, se t'indicarà la manera de fer la devolució de l'import dels codis utilitzats.

La comunicació per incompliment se t'enviarà per correu electrònic a l'adreça electrònica que hagis indicat en el procés d'alta de 
client a BBVA en els següents sis (6) mesos a comptar de la data d'incompliment d'algunes de les condicions abans descrites o des 
de la data en què, si escau, BBVA tingui coneixement de l'incompliment.

 

https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/ 
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G3P6JPEKUN2HQHHR
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200545940
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202002080
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10. Què passa en cas de frau?

Si BBVA o qualsevol entitat que estigui professionalment lligada a la Promoció detecten qualsevol anomalia o sospiten que n'estàs 
impedint el normal desenvolupament, podrà, de manera unilateral, eliminar la teva intervenció en la Promoció. A aquest efecte, 
BBVA habilitarà els suports tecnològics necessaris per detectar una possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui 
alterar la participació amb l'objectiu d'aconseguir la recepció del codi promocional de forma il·lícita o tramposa. Per tant, BBVA es 
reserva el dret d'eliminar la teva participació en la Promoció si té evidència o sospita fundada d'una actuació irregular en el sentit 
descrit.

11. Quin és el període de reclamació? 

El període de reclamació de la Promoció finalitza el 31 de desembre de 2022.

12. Quin tractament es donarà a les teves dades de caràcter personal? 

S'informa el Participant que les dades personals que faciliti amb motiu de la participació en aquesta Promoció seran objecte de 
tractament per part de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb domicili a Plaza de San Nicolás 4, 48005, Bilbao, amb l'única 
finalitat de poder dur a terme l'organització, el control i el seguiment de la Promoció per al lliurament del codi promocional.

Les seves dades personals es tractaran d'acord amb el que disposa la normativa aplicable en matèria de protecció de dades 
personals i serveis de la societat de la informació, i es prendran les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per 
garantir-ne la confidencialitat i per evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.

 BBVA informa els participants del següent:

• Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació contractual i, un cop finalitzada, se suprimiran, per bé 
que es mantindran bloquejades les que siguin necessàries per al compliment de les obligacions legals, durant els terminis 
legalment establerts.

• BBVA no comunicarà les dades personals a tercers, tret que hi estigui obligat per llei o s'hagi recollit el consentiment 
corresponent.

• La base de legitimació per al tractament de les dades personals és el consentiment prestat per participar en aquesta Promoció.

• Els participants podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i 
portabilitat mitjançant comunicació adreçada a derechosprotecciondatos@bbva.com. L'exercici d'aquests drets no tindrà 
caràcter retroactiu. La cancel·lació de les dades necessàries per a la gestió de la Promoció suposarà la baixa automàtica de la 
Promoció.

• Si un participant considera que no s'han tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa, pot posar-se en contacte 
amb el delegat de protecció de dades del Grup BBVA a l'adreça dpogrupobbva@bbva.com. No obstant això, podrà presentar 
una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

13. Quina fiscalitat té la Promoció?

L'entrega del cupó podria tenir implicacions fiscals, per la qual cosa caldrà tenir-ho en compte en la declaració de la renda. En cas 
de dubte, consulta el teu assessor fiscal.

14. Quina és la responsabilitat de BBVA en aquesta Promoció? 

BBVA no es fa responsable de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a 

http://www.agpd.es
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tercers o a Internet, que pugui afectar la participació en la Promoció.

BBVA es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació o qualsevol participant si té sospites d'una manipulació incorrecta de la 
Promoció.

Així mateix, BBVA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que, malgrat les mesures de 
seguretat adoptades, pugui causar la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels participants i, en particular, tot 
i que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui causar la suplantació de la personalitat d'un 
tercer, efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació efectuada.

BBVA no serà responsable davant el Participant de cap controvèrsia que pugui tenir aquest amb Amazon pel que fa als productes o 
serveis contractats.

15. On pots consultar les Bases legals?

Pots consultar aquestes Bases legals en qualsevol moment durant el Període de vigència a www.bbva.es/general/informes-legales.
html#bases-legales

BBVA pot modificar, cancel·lar o suspendre la Promoció per causes de força major alienes al seu control, i es compromet a informar-
te'n al més aviat possible per mitjà d'una publicació al web de BBVA o, si escau, a través d'un correu electrònic o qualsevol altre mitjà 
de comunicació vàlid, en cas que t'hagis donat d'alta com a client i hagis contractat el Compte i la Targeta.

En cas que alguna clàusula d'aquestes Bases legals sigui declarada nul·la o invàlida, la resta de clàusules no afectades continuaran 
en vigor.

16. Legislació i fur

Per a qualsevol controvèrsia, s'aplicarà la legislació espanyola davant els jutjats i tribunals del domicili del participant.

Madrid, 1 de juny de 2022. 


