
        

TALONARIS TIM22 Xperience 
 

L'Organització del TIM Xperience, obsequiarà a cada jugador/a inscrit al torneig 
mitjançant la reserva de plaça opció 1 i 2, amb 1 talonari de 50 paperetes per a una rifa. 
Des de l'organització del torneig volem ajudar al fet que els jugadors/ras puguin 
finançar-se la seva participació al Torneig, i que no sigui una despesa per les famílies. 
Aquests talonaris seran enviats gratuïtament(península i balears) per missatger, al 
responsable de l'equip, una vegada hagin realitzat la inscripció d'aquest i havent 
realitzat dins del termini corresponent al 1r pagament de la reserva de la plaça. Aquesta 
rifa premiarà a la papereta que coincideixi amb el número del Cupó guanyador del 
sorteig del Cuponazo de l'ONCE del divendres 25 de Novembre del 2022. 
 

BASES 
 

1. S'obsequiarà amb 1 talonari per jugador, aquests s'enviaran sense cap cost (península i 
balears), al responsable de l'equip, una vegada rebut el pagament corresponent a la 
reserva de la plaça en el torneig.  

2. Aquests talonaris, tindran 50 paperetes cadascun i el preu de la papereta serà de 3€.  

3. Els talonaris els haurà de repartir el responsable de cada equip als jugadors/as, i aquests 
passaran a la seva propietat, volent dir que, encara que no els venguessin, si alguna de les 
seves paperetes resultés premiada, el premi corresponent se'ls seria atorgat. 

4. Els talonaris, a l'ésser un regal de l'organització, no s'hauran de retornar, li ho podran 
quedar els jugadors/as, així com els diners aconseguits per la venda d'aquests. 

5. Els talonaris són limitats i es podran enviar per rigorós ordre d'inscripció i demanda, fins a 
la fi d'existències.  

6. Per a rebre'ls, a part de realitzar el corresponent pagament d'inscripció, s'haurà d'enviar 
un email a tim@timandorra.com, sol·licitant l'enviament i facilitant una adreça per a 
aquest.  

7. Si no se sol·licita l'enviament mitjançant el procediment descrit en l'apartat 6, no 
s'enviaran els talonaris i no es tindrà dret a reclamacions. 

8. Els jugadors/as que es donin de baixa havent rebut els talonaris, hauran de retornar-los a 
l'organització. 

 

*Els talonaris són limitats i s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció i pagament corresponent 

d’aquesta, fins a la fi d’existències. 
 

PREMI SORTEIG  
 

✓ 1 fabulosa iPad mini    

 
 
 
 
 
 
 

Més Informació           
Javier Gil                          tim@timandorra.com 
Telf. 648 16 99 96          www.timandorra.com 
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