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OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
*PIZZA REPEDE, PREMII REPEDE de la Dr. Oetker"

Perioada campaniei z 15.02.2016-30.03.20 I 6

SECTII]NF],A 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Campania promotionala "PIZZA REPEDE, PREMII REPEDE de lø Dr. Oetker" denumita
in continuare "Cümpünia", este organizafa de S.C. DR. OETKER RO S.R.L.
(,,Organizatorul"), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in
Romania, in Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges, inregistrata la Registrul Comertului
sub nr. J031184311993, cod unic de inmatriculare CUI 4227295.
(2) Campania este organizata de Organizator prin intermediul agentiei de publicitate
S.C.CENTRADE INTEGRATED S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Serban Voda, nr 133 B,
sector 4, CUI 11753730, atribut fiscal RO, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40141921I999, si al agentiei de marketing direct Mediapost Hit Mail S.4., cu sediul in
Bucuresti, str. Siriuluinr.42-46, etajul 3, sector 1, inregistratala Registrul Comertului sub nr.
J401829512000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, impreuna denumite in continuare"Agentíile".
(3) Campania se va derula conform regulilor din prezentul regulament, pe care participantii la
aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare "Regulament Oficíaf').

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului m.9912000
privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
PROMOTIONALE
(1) Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in perioada 15.02,2016-30.03.2016
(denumita in continuare "Perioada Campaníeî'), exclusiv in magazinele selectate de catre
Organizator, mentionate expres in prezentul Regulament Oficial (denumite in continuare
"Locatíile participønte"). Lista tuturor locatiilor participante se regaseste mai jos, astfel:

SORA - Chais Sora, Cluj Napoca

SORA - Chais Horea, Cluj Napoza
1,

IANATETI - Str Pandurilor, Oradea

IANATETI - Str Romana, Oradea
L

PROSPERO, Timisoara L

ION TON Dalidans - mag Exercitiu, Pitesti

ION TON Dalidans - mag Gavana-Complex Albina, Pitesti

ION TON Dalidans - Topoloveni

ION TON Dalidans - str Banatului, Pitesti

L

ROMARIA COM ALIMENT, Pitesti 1,

DIANA Piata Nord, Rm. Valcea

DIANA Horezu
L

DENUMIRE LOCATII
PREMII MARI

- TABLETE



ANNABELLA A-Z Brezoi

ANNABËLLA A-Z Hermes

ANNABELTA A-Z Complex Nord

ANNABELLA Traian 2

ISSA Oltenitei, Bucuresti t
ISSA Tei, Bucuresti

PRAM MAYA Paulesti

PRAM MAYA Boldescaieni

PRAM MAYA Urlati

L

FOISOR Cernavoda t
FOISOR Medgidia

ADIVIN Faleza, Constanta

ADIVIN Anda, Constanta
t

COMIND Mare, Constanta

COM IND Piata, Constanta
L

ZANFIR Cash&Carry Focsani

ZANFIR Sud Focsani

ZANFIR Adjud

1

ADRIDAN L Darmanesti, Piatra Neamt

ADRIDAN 2 Blvd Decebal, Piatra Neamt
t

PALAS Market Dambu, Tg Mures

PALAS Market Unirii, Tg Mures

Palas Market lnfratirii, TG Mures

L

DACIA 117, Alba lulia

DACIA 106, Alba lulia

DACIA 115, Alba lulia

DACIA 103, Alba lulra

DACIA L05, Alba lulia

L

TRANS AGAPE ].]., SibiU

TRANS AGAPE 18, SibiU

TRANS AGAPE 19, SibiU
L

TRANS AGAPE 20, SibiU

KONSTA Madalina, Medias

KONSTA Gura Campului, Medias
1

18

ANNABELTA A-Z Rm Valcea

SECTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
(1) Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa se

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Of,rcial.

(2) Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, accesand site-ul
www.pizzarepede.ro, in sectiunea Campaniei, ori printr-o solicitare scrisa adresata catre S.C DR.
OETKER RO S.R.L., la urmatoarea adresa: Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, Jud. Arges.

(3) Potrivit deciziei Organizatorului Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare. Informatiile pe care astfel de
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le contin vor fi interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului
Oficial.

(\
isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial,

si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei,
prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare

dupa aducereala cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe website-ul
www.pizzarepede.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului, cu cel putin 24 de ore
inainte ca acestea sa devina aplicabile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor ftzice cu domiciliul/resedinta in
Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana ladata inceperii Campaniei, care respecta
termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual
" Partíc ip anl" si colectiv " Particíp a ntî').

(2) Nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie persoanele juridice, persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile,
organizatiile non-profit sau orice alte forme de organizare similare, precum si angajatii
Organizatorului, ai Agentiilor si ai celorlalte agentii/societati implicate in organizarea
Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de familie ai acestora (copii, parinti, frati/surori,
sot/sotie).

(3) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca de catre Participanti a prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE
(1) Produsele participante la Campanie sunt toate produsele FrozenPwza Dr.Oetker,Pizza
Ristorante, Pizza Guseppe, Pizza Mini Guseppe si Pizza Tradizionale, toate sortimentele,
comercializate de catre Organizator pe teritoriul Romaniei, in Locatiile participante (denumite in
continuare individual "Produs participant" sau colectiv "Produse participante").

(2) Dupa data incheierii Campaniei Produsele participante Frozen Pizza Dr. Oetker mentionate
mai sus isi pierd calitatea de Produs participant laprezenta Campanie, Organizatorul nemaiavand
nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa
data incetarii Campaniei sau in alte zile decat cel mentionate expres la Sectiunea 3 din prezentul
Regulament Oficial.

(3) Campania se desfasoara in limita stocului de Produse participante disponibil la raft spre
comercializare in fiecare dintre Locatiile participante mentionate in Sectiunea 3.

SECTIUNF,A 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
(l) Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie si sa poata intra in posesia
unuia dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte urmatorul
mecanism:

a) Sa achizitioneze, in Perioada Campaniei, 15.02.2016-30.03.2016, din oricare din
Locatiile participante, Produse Participante Frozen Pizza Dr. Oetker, specificate pe
acelasi bon fiscal emis in Locatia participanta respectiva.

b) Pentru fiecare Frozen Pizza Dr. Oetker achizitionata in perioada campaniei, participantul
va primi r¡n talon cle participare, talon ce contine 6 buline (6 spatìi goale), urmand sa
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c)

d)

e) Bulinele se vor aplica pe talonul de participare, impreuna cu numarul si data bonului
fiscal, in vederea participarii tragerii la sorti pentru premiul cel mare.

Ð In cazul in care un participant alege premiul garantat pentru 2 produse Frozen PizzaDr.
Oetker achizitionate, constand in cutterul pentru pizza, pentru a putea achizitiona si
premiul aferent pentru 4 produse Frozen Pizza Dr. Oetker, constand in geanta
termoizolanta, trebuie sa completeze pe talonul de participare 4 buline diferite de cele 2
completate anterior.

g) Fiecare talon de participare la promotie contine 6 spatii goale aferente celor 6 buline.
Langa fiecare bulina lipita pe talon se va trece numarul si data bonului hscal aferent
fiecarei achizitä de produse Frozen PizzaDr. Oetker.

h) Participantul va primi pe loc, in limita stocului disponibil de astfel de premii in Locatia
participanta respectiva, premiul garantat aferent numarului de buline de pe talonul de
participare.

Ð Premiul garantat ii va h inmanat de catre casierita dinmagazinul respectiv

j) Dupa completarea talonului cu toate cele 6 buline, participantul va depune talonul intr-o
urna special amenajata in locatiile participante in vederea participarii la tragerea la sorti
pentru marele premiu al promotiei.

k) Pentru a fi validat pentru marele premiu al promotiei, participantul trebuie sa pastreze
toate bonurile fiscale pentru a face dovada achizitionarii produselor participante la
aceasta promotie.

SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt cele prezentate in tabelul de mai jos:

Tip premiu Mod de acordare Nr. de premii Pret unitar (fara

TVAI RON

Valoare totala
(fara TVA) RON

Premii
garantate:

cutter de pizza

pe loc, in limita
stocului disponibil

7t5 3.t7 2266.55

Premii
garantate:

geanta
termoizolanta

pe loc, in limita
stocului disponibil

900 TO.T2 9108

Premiu mare:
Tableta Asus

Tragere la sorti 18 374.99 6749.82
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premll:
de pizza
termoizolanta

bleta Asus
Valoarea comerciala totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 18124.37 (fara TVA)

(2) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici sa

solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

(3) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de
achizitionare a Produselor participante Frozen Pizza Dr. Oetker la Campanie).

(4) Premiile garantate se inmaneazainlimita stocului disponibil din fiecare Locatie participanta.

(5) Premiile oferite prin tragere la sorti vor fi impartite si grupate pe locatii conform tabelului de
la Setiunea 3.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI ACORDAREA PREMIILOR
(1) Acordarea premiilor garantate se va face pe loc, in locatiile participante, mentionate in
Sectiunea 3 a prezentului Regulament.

(2) Acordarea premiilor mari se va face prin tragere la sorti dintre toti participantii care au
participat la promotie si au introdus taloanele de participare in uma special amenajata din cadrul
locatiilor participante la promotie, conform Sectiunii 3 din prezentul Regulament. Premiile
oferite prin tragere la sorti vor fi impartite si grupate pe locatii conform tabelului de la Setiunea
J.

(3) Dupa desemnarea unui participant ca si potential castigator al marelui premiu, acesta va fi
contactat telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii lui ca si castigator pentru a
i se comunica detaiile de intrare in posesie a premiului.

(4) Pentru a intra in posesia premiului, participantul care a fost desemnat castigator trebuie sa

indeplineasca conditiile stipulate la Sectiunea 5, sa poate face dovada achizitiei prin prezentarea
bonului fiscal in original (se accepta doar bonuri fiscale din perioada campaniei 15.02.2016-
30.03.2016); sa poate fi contactati la numarul de telefon pe care l-au oferit pe talonul de
participare, in termenul de 5 zile lucratoare de la data extragerii lui ca si castigator; in momentul
contactarii telefonice sa declare numele, prenumele, si adresa completa pentru livrarea premiului;
sa trimita prin e-mail, la adresa de e-mail indicata in urma contactarii telefonice, in termen de 3
zile lucratoare de la data contactarii, copie dupa buletinul/cartea de identitate si copie dupa bonul
fiscal care atesta achizitionarea in perioada promotiei a produselor conform mecanismului,
pentru a putea fi validat.

(5) Extragerea Marelui Premiu va avea loc in intervalul 05.04.2016 - 12.04.2016 si se varealiza
prin tragere la sorti dintre toti participantii inscrisi la prezenta promotie. In cadrul tragerii la sorti
se vor extrage si cate 5 rczewe aferente f,recarui castigator.
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(6) Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 5 zile lucratoare de la data extragerii
ca si castigatori pentru a verfica indeplinirea conditiilor de validare conform Sectiunii 7 si a
comunica modalitatea de intrare in posesie a premiului

(7) In cazul, in care, din motive independente de vointa Organizatorului, un castigator nu po
contactat telefonic de catre Organizator in termen de 5 zile lucratoare, de la extragerea lui
castigator, sau participantul extras castigator nu poate fi validat sau refuza premiul, Organizator
va apela larezerve in ordinea tragerii lor la sorti. In cazul in care niciuna din rezerve nu poate fi
validata, Organizatorul isi ÍezeÍva dreptul de a nu mai acorda premiul respectiv.

(8) Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli dupa punerea castigatorilor in posesia
premiilor.

(9) Castigatorii premiilor oferite in aceasta campanie promotionala nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani a premiilor sau alte produse.

(10) Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor toate bonurile fiscale ce fac
dovada achizitiei produselor participante la promotie, in perioada promotiei.

(11) Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela Iarezerve, in ordinea tragerii la sorti, in cazul in
care Organizatorul are motive intemeiate sa considere ca persoana castigatoare extrasa a incalcat
termenele si conditiile prezentului Regulament, reflza premiul, nu poate fi contactata in
termenul stabilit pentru inamnarea premiului sau nu poate fi validata castigatoare.

(12) Pe durata campaniei un participant poate castiga un singur premiu mare.

SECTIUNEA 10. RASPUNDERB,
(1) Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va fi parte in cazurile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor
influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care
respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre
castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(2) Orgarizatorul Campaniei va acorda premii castigatorilor care au luat parte la Campanie in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada inscrierii in cadrul
Campaniei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a
respectat conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul
de a suspenda/anulaoricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara caOrganizatorul
sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

(3) In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat,
respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente
suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

(4) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice
incercare de influentare arezultatelor Campaniei va avea carezultat excluderea din Campanie a

Participantului. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea raspunderii
persoanelor respective , pebaza dovezilor existente.

p
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SF],CTTI]NEA l1 OTIFICARIT PRIVIND PREI,IICRA DATELOR CU
C
1) prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legeanr.67712001

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la

tatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza
UCA canl ff ..., astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Campania

este organizata de Organizator prin intermediul Agentiilor, care vor opera baza de date cu
caracter personal ale participantilor la Campanie, colectate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament Ofi cial.

(2) Pdn comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin
prezentul Regulament Oficial, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor
cu caracter personal sa intre in baza de date administrata de Organizator si imputernicitii
acestuia.

(3) Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre
Organizator nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul este
obligat la dezvaluire in temeiul legislatiei in vigoare.

(4) Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre DR. OETKER si de catre
imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia: (i) pentru supravegherea desfasurarii si
urmaririi desfasurarii corecte a Campaniei, in vederea imbunatatirii de catre DR. OETKER a
produselor si serviciilor oferite, precum si a administrarii relatiei cu clientii sai; (ii) in scopuri de
reclama, marketing si publicitate (inclusiv marketing direct) constand in efectuarea de
comunicari comerciale prin e-mail, sms, posta sau alte mijloace de comunicare directa; (iii)
pentru efectuarea de statistici; (iv) in vederea intreprinderii de alte activitati de catre DR.
OETKER, permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobari separate exprese din partea
Participantilor. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Campanie sau primirea premiilor
de exprimarea acestui acord. In cazul in care Participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor
date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens. Participantii care nu sunt
de acord cu prelucrarea datelor lor personale conform celor de mai sus vor informa in scris
Organizatorul si Agentiile in acest sens.

(5) Organizatorul le va putea solicita castigatorilor ca, inbaza acordului lor expres liber exprimat
in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si
materialele foto, audio si video inregistrate de Organizator sa poata fi facute publice si folosite
pentru a face publica premierea, insa doar in legatura cu prezenta Campanie si fara a prejudicia
imaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizare de catre Organizator a acestor imagini se va
face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori. Castigatorii premiilor vor semna o
declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal de predare primire a premiului,
Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea premiului de acordul
castigatorului in acest sens.

(6) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, ate) conform Legii 6771200I,
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la
interventie asupra datelor (art. I4), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei
decizä individuale (art.l7) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(7) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator,la cerere si in mod gratuit, o data pe an,
confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de

7



asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime
situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu
cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita,
cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau aclualizarca datelor
conformitate cu prevederile Legii 67712001. In vederea exercitarii acestor drepturi,
la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Dr. Oetker, in Str
50, Curtea de Arges, Jud. Arges.

SECTIUNEAIZ. TAXE SI IMPOZITE
(1) Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile
acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit.

(2) Orice alte obligatii de natura hscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in
sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
(1) Forta Majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in
vigoare a prezentului Regulament Oficial, cate nu poate fi controlat de catre Organizator si care
il impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive
independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial desfasurarea Campaniei
conform Regul entului Ohcial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de
raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi
impiedicata sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi
Campania cu o perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a
modifica orarul de desfasurare ori Locatiile participante ca urmare a aparitiei unui eveniment de
forta majora.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspenda oricand desfasurarea
Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in cazul in care intervin evenimente
care ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optime a Campanieí. Oryanizatorul va informa
in cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Campaniei.

SECTIUNEA 14. LITIGII
(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantä la prezenta Campanie se vor
rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate
de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre S.C. Dr.
Oetker S.R.L., la urmatoarea adresa: Str. Albesti, nr 50, Curtea de Arges, judetul Arges, in
termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei finale a castigatorilor validati.
Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

(3) Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea

contestatorului;
b) prezentarca motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

+
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(4) Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la dafa primirri.



SECTIUNEA 15. CLAUZE FINALE
(1) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare incaz de tentative de frauda, abuz

u orice alte tentative care ar putea afecÍa imaginea acestei Campanii

Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de

cheltuieli suplimentare suportate de catre Participanti in legatura cu aceasta

Campanie, neimpuse de catre Organizalor.

(3) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:
a) lipsa din stocurile magazinelor a Produselor participante la Campanie;
b) imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
c) reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului

verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

SECTIUNEA 16. ERORI BONURI FISCALE/BONURI FISCALE
NECORESPUNZATOARE
(1) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile fiscale
necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun

conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor
astfel bonuri fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea
pentru nicio cauza care nu se datoreaza culpei sale exclusive si care ar putea afecta dreptul de

participare la aceasta Campanie.

Procesat si autentificat de Socíetate Profesíonølã Notaríalã WRITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru)
duplicate, din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost
eliberate pär,tilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
HARVAT IOANA

S.S.
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