REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI JACOBS 3in1 TRAIESTE VARA
Perioada campaniei: 29 mai – 17 Iulie 2017
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania promotionala „Jacobs 3in1 Traieste vara” (”Campania”) este organizata si desfasurata de
catre Societatea JACOBS DOUWE EGBERTS (denumita in continuare "Organizatorul "), o societate din
Romania, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1, cod postal 014459, avand
Codul Unic de Inregistrare RO34104464.
Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe
website-ul www.traiestevara.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil in mod gratuit, oricarui
consumator, pe intreaga durata a Campaniei,
(i) prin e-mail la consumerservice.ro@jdecoffee.com
(ii) in baza unui apel telefonic cu tarif normal la 021-3808595, intre orele 09:00-17:00, de luni
pana vineri, exclusiv sarbatorile legate, pe intreaga durata a Campaniei
sau
(iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la
sediul social al acestuia mentionat mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
Campania se va desfasura prin intermediul Societatii Havas Media SA, cu sediul in Bucuresti, Calea
Victoriei nr. 141, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3073/2002, avand
CUI RO14582995 (denumita in continuare „Agentia“) si a Societatii Mediapost Hit Mail S.A, cu sediul
in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
J40/8295/2000, avand CUI RO13351917, (denumita în continuare „Agenţia de marketing direct”).
Agentia si Agentia de marketing direct sunt responsabile cu implementarea si derularea
mecanismului promotional, redactarea si autentificarea Regulamentul Oficial al Campaniei si orice
alte documente aferente acestuia, sa contacteze si sa valideze castigatorii premiilor sau eventualele
rezerve, dar si sa expedieze premiile campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca
astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective
intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public
anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate
necesita o astfel de notificare.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel
de materiale Ie pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.
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SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Campania promotionala se desfasoara in perioada 29 mai (incepand cu ora 14:00) – 17 Iulie 2017
(ora 23:59) (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Campaniei”).
Participantii se vor putea inscrie la campanie dupa cum urmeaza:
a) Prin intermediul platformei Facebook, completand formularul din reclamele de tip „Lead Ads” ce
fac referire la prezenta campanie si finalizand inscrierea prin apasarea butonului de confirmare a
inscrierii se vor putea inscrie doar pentru premiile zilnice (in perioada 29 mai – 17 Iulie 2017)
b) Accesand site-ul campaniei www.TraiesteVara.ro si completand formularul de inscriere pentru
marele premiu si/sau premiile zilnice (in perioada 30 mai – 17 Iulie 2017)
Inainte de inceperea Campaniei Promotionale si dupa incetarea duratei Campaniei Promotionale,
indeplinirea conditiilor menţionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la
Campanie.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a prezentei Campanii. Orice
modificare va fi comunicata prin act aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data
publicarii acestuia. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si
nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la
concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data
inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau
resedinta, chiar temporara, in Romania.
La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
b. membrii familiilor prepusilor mentionati la pct a. de mai sus (insemnand copii,
parinti, sot/sotie, frate/sora);
c. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a
persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului regulament.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI
Definitii termeni:
Website-ul Campaniei: www.TraiesteVara.ro
Platforma Facebook: se acceseaza fie prin intermediul aplicatiei Facebook, fie prin accesarea site-ului
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Facebook. Intrarea in concursul pentru premiile zilnice se face completand formularul din reclamele
Facebook de tip „Lead Ads” care fac referire la prezenta campanie si finalizand inscrierea prin apasarea
butonului de confirmare a inscrierii.
Utilizator: persoana care acceseaza website-ul si se inregistreaza in cadrul prezentei Campanii in
conformitate cu prezentul Regulament
Participant: persoana care acceseaza website-ul sau se inscrie in concurs completand formularul
din reclamele Facebook de tip „Lead Ads” si finalizeaza inscrierea prin apasarea butonului de
confirmare a inscrierii si se inregistreaza in cadrul prezentei Campanii in conformitate cu prezentul
Regulament
Mecanism: pentru a participa la Campanie, utilizatorii trebuie sa urmeze pasii descrisi in
continuare, devenind astfel „Participanti”:
a) Sa acceseze website-ul in Perioada Campaniei asa cum este acesta definit la art. 2. sau
alternativ formularul din reclamele Facebook de tip Lead Ad ce face referire la prezenta
campanie din platforma Facebook
b) In cazul inscrierii pentru premiile zilnice - sa raspunda la intrebarea afisata;
c) Sa se inscrie completand urmatoarele campuri:
• campul obligatoriu corespunzator numelui / prenumelui;
• campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;
• campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de
10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia
drept castigator;
•

bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentului
Regulament Oficial, si isi exprima acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor
personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a
Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre
Organizator a obligatiilor sale legale;

Pentru a se inscrie in concurs este suficient ca participantii sa se inscrie pe website si sa se
inregistreze in cadrul prezentei Campanii in conformitate cu prezentul Regulament si/sau prin
intermediul Facebook, completand formularul din reclamele Facebook de tip „Lead Ads” ce fac referire la
prezenta campanie si finalizand inscrierea prin apasarea butonului de confirmare a inscrierii.
Pentru premiile zilnice se va lua in considerare o singura inscriere pe zi. In cazul Marelui Premiu, se
va lua in considerare o singura inscriere.
Pe parcursul campaniei, participantii nu vor putea interveni asupra informatiilor oferite la inscriere.
Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantii vor suporta costul accesului la
internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula
ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a
participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
Participarea la Concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
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SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI
Premiile oferite in cadrul Campaniei Promotionale se clasifica astfel:
PREMII ZILNICE aferente intervalului 29 mai - 17 iulie 2017:
Castigatorii Premiilor Zilnice vor fi alesi prin tragere la sorti saptamanala din baza de date cu toti
Participantii inscrisi si validati.
In intervalul 29 mai – 12 iunie 2017 si in perioada 3 iulie – 17 iulie pentru fiecare zi a campaniei se va
organiza o extragere in care se vor desemna doi castigatori – unul pentru premiul constand intr-o
pereche de casti audio, unul pentru premiul constand in 1 radio-cooler. In intervalul 13 iunie – 2 iulie
2017 pentru fiecare zi a campaniei se va organiza o extragere in care se vor desemna doi castigatori
pentru cate un premiu constand 1 pereche de căști. In tragerea la sorti pentru premiile zilnice se vor
lua in considerare doar inscrierile persoanelor inscrise in ziua respectiva. Tragerile la sorti vor fi
efectuate o data la 10 zile pe parcursul campaniei, iar castigatorii vor fi afisati pe site-ul campaniei in
cel mult 5 zile lucratoare de la tragerea la sorti.
MARELE PREMIU – inscrierea se poate face in perioada 30 mai – 17 iulie 2017
Inscrierea pentru a castiga marele premiu se face numai prin completarea formularului dedicat
acestui premiu pe website-ul campaniei www.traiestevara.ro. Formularul poate fi accesat direct pe
site-ul campaniei sau prin intermediul platformei Facebook (pagina de Facebook Jacobs 3in1) - prin
postarile care fac referire la concurs.
Marele Premiu consta intr-o excursie pentru 1 pana la maxim 6 persoane in Spania in valoare minima
de 22,757 Lei.
Castigatorul se va alege prin tragere la sorti dintre toti participantii inscrisi in intervalul 29 mai – 17
iulie 2017 si validati. Tragerea la sorti va fi efectuata in intervalul 18 – 24 iulie 2017. Un participant se
va putea inscrie o singura data pentru acest premiu.
Premiile oferite in cadrul campaniei sunt:
Natura Premiului

Cantitate

Valoare minima
unitara RON

Valoarea minima totala
RON

(TVA inclus, unde se aplica)

(TVA inclus, unde se aplica)

Casti audio

70

67,2 Lei

4,704 Lei

Radio Cooler

30

141 Lei

4,230 Lei

Excursie Spania – sub forma de
voucher de servicii turistice

1

22,757 Lei

22,757 Lei

Valoarea totala a premiilor cuprinde valoarea neta a acestora la care se adauga impozitul ce va fi
retinut la sursa. Valoarea minim totala neta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 31.691 Lei
(cu TVA).
Descrierea premiilor este cu titlu informativ. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru
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modificarile survenite.
Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in
bani sau in alte bunuri a premiilor si nici nu pot schimba caracteristicile premiilor castigate.
In cazul in care, in perioada Campaniei nu se vor acorda toate premiile, acestea vor ramane in posesia
Organizatorului.
SECTIUNEA 6. PROCEDURA DE ANUNTARE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR
Validarea castigatorilor
Ulterior desemnarii castigatorilor Campaniei, Organizatorul, prin intermediul Agentiei de marketing direct,
va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea
Participantilor in Campanie, precum si modul de desfasurare a acesteia.
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Articolului 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Campaniei;
(3) Participantul trebuie sa accese pagina web www.traiestevara.ro direct sau prin intermediul
Facebook, completand valid formularul din site sau din reclamele Facebook de tip „Lead Ads” ce fac
referire la campania curenta si finalizand inscrierea prin apasarea apasarea butonului de confirmare a
inscrierii.
(4) Participantul trebuie sa urmeze pasii de inscriere mentionati in articolul 5.
Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va furniza pe email sau telefonic (in cazul in care nu se
obtine un raspuns pe email), in momentul contactarii, informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la
Campanie, dupa cum urmeaza:
a. Castigatorul premiului constand in Excursie Spania:
- nume si prenume;
- data nasterii;
- adresa de livrare
- CNP, serie si numar CI;
Pentru a intra in posesia premiului, el va trimite la o adresa de email comunicata de Organizator, in termen
de 3 zile lucratoare, de la momentul contactarii telefonice o copie a actului de identitate.
b. Castigatorii premiilor constand in radio-coolere si casti:
- nume si prenume;
- data nasterii;
- adresa de livrare;
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Anuntarea
Potentialii castigatori vor fi contactati pe email si / sau telefonic in termen de maxim 5 zile lucratoare de la
momentul desemnarii lor ca si potentiali castigatori. Prin furnizarea informatiilor solicitate, castigatorul
accepta implicit premiul si isi exprima acordul in legatura cu anuntarea sa ca si castigator, prin publicarea
numelui si a prenumelui sau pe web site-ul www.traiestevara.ro
Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe website-ul www.traiestevara.ro in
termen de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a
castigatorilor.
Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant desemnat castigator nu
raspunde (nu furnizeaza datele necesarea validarii) in termenul mentionat in prezentul Regulament.

Alte dispozitii:
Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice ce se vor
derula intre Organizator si potentialele echipe castigatoare vor fi inregistrate.
In situatiile in care:
a) Un participant a completat in formularul electronic de inscriere in Campanie sau furnizeaza la
revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau
b) Un participant potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator
in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
c) Un participant potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul
Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita Ia data inceperii
Campaniei, premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.
Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, pe cheltuiala Organizatorului,
prin intermediul Agentiei de marketing direct, prin curierat privat, ulterior incheierii procesului de validare
a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data la care identitatea castigatorilor a fost
comunicata catre public pe website-ul www.traiestevara.ro, (sectiunea “Castigatori”).
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea
exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat
castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte /
incomplete.
SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII
Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa
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respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a
Participantilor si eventualilor castigatori.
Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a
intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament Oficial.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in
Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi
anulate.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma
raspunderea, incluzand dar fara a se limita, pentru:
a) pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice
independent de vointa Organizatorului;
b) derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre
operatorii serviciilor de Internet cat si a serverelor ce gazduiesc website-ul, cat si alte
servicii de care functionalitatea website-ului este dependenta si nu poate functiona, daca
prin aceasta, website-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in
Campanie;
c) situatiile in care numarul de telefon comunicat nu poate fi identificat (numar incorect,
numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc.) si
ca atare Organizatorul nu va putea contacta potentialul castigator;
d) situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul
precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive
independente de vointa Organizatorului;
e) eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite Ia
inscriere;
f) pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de
providerul de Internet sau conexiunea la Internet a consumatorului care doreste sa se
inscrie in Campanie;
g) intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea
accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
Organizatorul nu este responsabil pentru situatiiie in care din motive independente de acesta,
accesarea website-ul sau functionalitatea acestuia este ingreunata sau impiedicata de functionare in
mod incorect a calculatorului sau a telefonului mobil al persoanei care doreste sa participe in cadrul
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prezentei Campanii.
Prin participarea la Campanie participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si
este de acord
a) participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b) participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila
utilizarea premiior;
c) participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul
poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii
sale corporale si/sau a celor din jur;
d) participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, in conditiile si in scopul
declarat prin acest Regulament Oficial.
Organizatorul si societatile implicate in Campanie:
a) sunt exonerati de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla
participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite
de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora,
indiferent de natura acestor prejudicii;
b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori
unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.
c) Sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul se obliga, suplimentar fata de premiile nete mentionate in prezentul Regulament, sa
retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premii obtinute de catre castigatori in
conformitate cu prevederile Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificarile si completarile
ulterioare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in
sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a
Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri
precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor
Campaniei
promotionale, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct
precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Jacobs Douwe Egberts Romania prin diverse
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mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu
privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse
materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.
Organizatorul si agentiile de suport se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu
exceptia imputernicitilor sai.
Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile
prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de
resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. La cererea
scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata Departamentului Relatii Consumatori, Calea
Floreasca nr.169 A, sector 1, in mod gratuit, Jacobs Douwe Egberts Romania va confirma utilizarea
datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea, Jacobs Douwe Egberts
Romania va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror
folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale
ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza
sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform
legislatiei in vigoare.

SECTIUNEA 10. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a promotiei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.
Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in
baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.
SECTIUNEA 11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.
Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
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Regulamentul oficial al Promoliei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a
concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
- in format electronic, prin accesarea paginii: www.traiestevara.ro
- in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca
Business Park corp A, etaj 1, Bucuresti, Sector 1
De asemenea, informatii detaliate privind organizarea Campaniei pot fi solicitate la linia telefonica
0213808595 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia sarbatorilor
legale).
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campaniei poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel
de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin
publicarea lor pe site-ul www.traiestevara.ro.
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