Regulamentul acțiunii promoționale
cu denumirea „90 Ron pentru Hotel de Anvelope”
(numit în continuare „Regulament”

§ 1. Dispoziții generale
1. Acţiunea promoțională cu denumirea „90 Ron pentru Hotel de Anvelope” (numită în continuare
"Acțiune promoțională") este o campanie de marketing pregătită de Goodyear Dunlop Tires Polska
Sp. z o.o. cu sediul la Varșovia, str. Krakowiaków 46, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor ținut de
Tribunalul Districtual pentru capitala Varșovia, din Varșovia, al XIII Departament Economic al
Registrului Curţii Naţionale cu numărul KRS 0000104862 (numită în continuare „Organizator”),
pentru a crește vânzările de anvelope noi Fulda sau Sava peste 17”, destinate autoturismelor sau
vehiculelor cu tracțiune integrală / SUV (denumite în continuare "Anvelope promoționale").
2. Desfășurarea Acțiunii promoționale este susținută și administrată de de OEX Cursor SA cu sediul la
Varșovia, str. Równoległa 4a, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Districtual
pentru capitala Varșovia, din Varșovia, al XIII Departament Economic al Registrului Curţii Naţionale
cu numărul KRS 0000338509 (numită în continuare „Administrator”).
3. Scopul acțiunii promoționale este premierea Participanților care îndeplinesc toate condițiile stabilite
în prezentul Regulament pentru achiziționarea de Anvelope Promoționale împreună cu serviciul de
asamblare în timpul perioadei de Desfășurare a Acțiunii promoționale, direct la punctele de vânzare
specificate în Anexa 1 la prezentul Regulament (denumite în continuare "Parteneri").
4. Conținutul acestui Regulament este disponibil pe site-ul web la adresa www.MyPremio.eu (denumit
în continuare „Site web”) pe durata Acțiunii Promoționale.
5. Această Acțiune promoțională nu este un joc de noroc și în nici un caz nu poate fi considerată astfel.

§ 2. Condiţiile de participare la Acţiunea promoțională
1. La acţiunea promoțională pot participa consumatorii cu capacitate juridică deplină care
achiziționează Anvelope Promoționale în scopuri private și persoane fizice care desfăşoară activităţi
economice în România și care au capacitatea juridică de a achiziționa Anvelope Promoționale ca
parte a activităţilor lor economice, care îndeplinesc totalitatea condiţiilor de mai jos:
a. în timpul desfăşurării Acţiunii Promoționale au cumpărat un set format din patru Anvelope
Promoționale de același tip, împreună cu serviciul de instalare la unul dintre Partenerii
selectați;
b. au primit de la Partenerul de la care au achiziţionat Anvelopele Promoționale un cod
promoțional unic, al cărui model constituie Anexa 2 la prezentul Regulament, care confirmă
cumpărarea Anvelopelor Promoționale cu serviciul de instalare a acestora;
c. în timpul Perioadei de desfășurare a Acțiunii Promoționale, s-au înregistrat pe Site-ul web
prin acceptarea Regulamentului Site-ului web și prin trimiterea formularului corespunzător
(adică completarea tuturor câmpurilor obligatorii de pe Site-ul web și finalizarea procesului
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de înregistrare prin acceptarea link-ului inclus în mesajul e-mail trimis de Organizator,
împreună cu stabilirea unei parole individuale pentru Site-ul web);
d. se vor conecta pe Site-ul web, vor accepta acest Regulament și vor înregistra corect pe Siteul web achiziţia de Anvelope Promoționale împreună cu serviciul de instalare, în
conformitate cu paragraful 4 al prezentului Regulament.
e. vor fi de acord cu prelucrarea datelor lor personale necesare în legătură cu participarea la
Acțiunea promoțională;
aceste persoane vor fi numite împreună „Participanți” sau individual „Participant”.
2. La Acțiunea Promoțională nu pot participa angajații și membrii familiei Organizatorului, angajații
Partenerilor și ai altor entități implicate în crearea și punerea în aplicare a Acțiunii promoționale la
cererea Organizatorului, precum și persoanele care rămân într-o relație de muncă permanentă cu
astfel de entități pe o altă bază decât un contract de muncă.
3. Datorită numărului limitat de coduri promoționale, înainte de a achiziționa Anvelopele Promoționale
cu serviciul de instalare, fiecare participant trebuie să verifice disponibilitatea codurilor
promoționale prin contact direct cu Partenerii selectați.
4. Organizatorul își rezervă dreptul de a decide asupra excluderii Participantului de la participarea la
Acțiunea Promoțională în cazul încălcării acestui Regulament, precum și în cazul desfășurării unor
acțiuni care dăunează bunei reputații, renumelui sau intereselor Organizatorului. În plus,
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua decizia de excludere a Participantului de la participarea la
Acţiunea promoțională în cazul furnizării de către acesta a unor adrese, denumiri sau dovezi de
cumpărare incomplete sau false. În acest caz, Participanții sunt excluși își pierd dreptul de a primi
Premiul. Dacă participanţii excluşi au primit deja Premiul, Organizatorul poate solicita o rambursare
directă a sumei echivalente cu Premiul pe care l-au primit.

§ 3. Durata Acțiunii promoționale
1. Acțiunea promoțională începe pe data de 15.10.2018 și durează până la data de 15.12.2018 (numită
în continuare "Perioada de desfășurare a Acțiunii promoționale"), dar în nici un caz o perioadă mai
lungă decât momentul în care participanţii au folosit toate codurile promoționale 600.
2. În scopul Acțiunii promoționale, se presupune că data achiziționării și instalării Anvelopelor
Promoționale este data indicată pe facturile cu TVA sau bonurile fiscale trimise prin intermediul Siteului web, care confirmă cumpărarea și instalarea Anvelopelor Promoționale.

§ 4. Condițiile Acțiunii promoționale
1. Organizatorul se obligă să acorde Premiul Participanţilor care îndeplinesc toate condiţiile stabilite în
prezentul Regulament și care au achiziționat Anvelopele Promoționale în Perioada de desfășurare a
Acțiunii Promoționale împreună cu serviciul de instalare la unul dintre Partenerii indicați în Anexa 1,
cu condiția ca cumpărarea și instalarea de mai sus să fie înregistrată corect prin intermediul Site-ului
web în conformitate cu punctul 2 de mai jos și achiziția să fie aprobată de către Administrator în
procesul de verificare.
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2.

Pentru a primi Premiul, Participanții trebuie să înregistreze prin intermediul Site-ului web achiziția și
instalarea Anvelopelor Promoționale care fac obiectul Acțiunii Promoționale în termen de 7 zile de la
data cumpărării și instalării acestor anvelope, introducând un cod promoțional unic primit de la
Partener împreună cu factura TVA sau numărul bonului fiscal, data achiziţionării Anvelopelor
Promoţionale și a serviciului de instalare a acestora și trimiterea unei scanări sau fotografii lizibile ale
facturilor TVA sau bonurilor fiscale în următoarele formate: .jpg, .png, .gif, .tif sau .pdf, care confirmă
achiziția de Anvelope Promoţionale împreună cu serviciul de instalare a acestora de la Partenerul
selectat (inclusiv informaţii despre tipurile de Anvelope Promoţionale achiziţionate). Mărimea
fiecărei scanări sau fotografii trimise nu poate depăși 1 MB. În cazul în care Participantul va trimite
scanări ilizibile sau fotografii ale facturilor TVA sau bonurilor fiscale prin intermediul Site-ului web,
Organizatorul va avea dreptul să refuze acceptarea acestora și va putea să solicite Participantului să
le trimită din nou în mărimea și formatul corespunzător.

3. Valabilitatea codului promoțional unic primit de la Partener expiră în 7 zile de la data achiziționării și
instalării Anvelopelor Promoționale.
4. Toate scanările și fotografiile facturilor TVA sau bonurilor fiscale trimise de Participanți prin
intermediul Site-ului web vor fi verificate și aprobate de către Administrator.
5. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza acordarea Premiului unui Participant care nu a
înregistrat corect cumpărarea Anvelopelor Promoționale și a serviciilor de instalare a acestora prin
intermediul Site-ului web sau nu a trimis toate informațiile solicitate până la data de 22.12.2018 sau
Participantului care a returnat Anvelopele Promoționale Partenerului după înregistrarea pe site.
6. Sub rezerva limitelor stabilite la punctul 7 de mai jos, fiecare Participant care a achiziționat în
Perioada de Desfășurare a Acțiunii Promoționale Anvelope Promoționale împreună cu serviciul de
instalare a acestora de la unul dintre partenerii selectați indicați în Anexa 1 și a înregistrat corect
achiziția și instalarea prin intermediul Site-ului web la data specificată în Regulament, va primi un
premiu sub forma unui voucher , cu o valoare de 90 Ron (cu litere: nouazeci ron) pentru un set de
Anvelope Promoționale (adică pentru patru bucăți de anvelope de același tip) înregistrate corect prin
intermediul Site-ului web și aprobate de către Administrator în procesul de verificare (numit în
continuare "Premiu").
7. Numărul de premii este limitat, iar Premiile vor fi acordate doar primilor 600 Participanți care au
îndeplinit toate condițiile stabilite în prezentul Regulament. Fiecărui Participant i se poate acorda un
singur Premiu pe toată Perioada de desfășurare a Acțiunii promoționale.

§ 5. Anunțarea rezultatelor Acțiunii promoționale și plata Premiului
1. Procesul de verificare care confirmă faptul că Participanții îndeplinesc toate condițiile care le dau
dreptul de a primi Premiul va fi efectuat de Administrator cel târziu până la data de 22.12.2018 a
anului.
2. Toți participanții vor fi notificați până la data de 22.12.2018 anul despre rezultatele Acţiunii
Promoţionale prin intermediul unui mesaj electronic trimis la adresa pe care a furnizat-o în timpul
procesului de înregistrare pe Site-ul web.
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3. Administratorul va emite Premiul Participanţilor care au dreptul la aceasta, în termen de 7 zile,
calculat de la finalizarea procesului de verificare pozitivă menţionată la punctul 1 de mai sus. Premiul
va fi emis Participantului prin expedierea sa la adresa de e-mail indicată în timpul înregistrării pe
Site-ul web, a voucherului în formă de fișier PDF.
4. Premiul nu poate fi schimbat cu alte tipuri de premii.
5. Participantul nu are dreptul să transfere dreptul la Premiu către terțe părți.
6. Dacă serviciul valorează mai puțin decât valoarea voucherului – diferența nu va fi returnată
Participantului.
7. Dacă serviciul are o valoare mai mare, Participantul este obligat să plătească diferența de preț.
8. Premiul poate fi utilizat numai la punctul de Service Premio unde aţi achiziţionat Anvelopele
Promoționale. Premiul poate fi utilizat cel târziu până la 31.12.2019
9. Premiul obținut trebuie tratat ca venit al Participantului, prin urmare responsabilitatea pentru plata
eventualelor impozite din suma Premiului revine întotdeauna Participantului.

§ 6. Reclamații
1. Participanții au dreptul să depună reclamații cu privire la Acțiunea promoțională.
2. Participanții pot depune reclamații direct Organizatorului în scris, prin expedierea unei scrisori
recomandate sau prin curier sau prin poștă electronică, în termen de 30 de zile de la data primirii
informaţiilor privind neregulile privind Acţiunea promoțională. Reclamațiile primite de Organizator
după această dată nu vor fi luate în considerare. Reclamațiile notificate prin scrisoare recomandată
prin poștă sau prin curier trebuie trimise la următoarea adresă a Organizatorului: Goodyear Dunlop
Tires Polska Sp z o.o., Dział serwisu Premio, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Varșovia. Reclamațiile
notificate prin poștă electronică trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail a
Organizatorului:contact@mypremio.eu.
3.

Decizia de recunoaștere sau respingere a reclamației este luată de Organizator, care va informa
Participantul care a depus reclamația cu privire la decizia sa finală în termen de 14 zile de la data
primirii reclamației.

4. Sub rezerva diferitelor prevederi de la punctul 2 de mai sus, întreaga corespondență dintre
Participanți, Administrator și Organizator se va realiza prin intermediul Site-ului web sau al e-mailului
trimis la următoarea adresă de e-mail a Organizatorului: contact@mypremio.eu.
§ 7. Datele personale ale Participanților
1. Organizatorul este considerat a fi operatorul de date în domeniul prelucrării datelor cu caracter
personal ale Participanților la Acțiunea promoțională.
2. Toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților la Acțiunea
promoțională sunt descrise în Politica de Confidențialitate publicată pe Site-ul web.
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§ 8. Dispoziţii finale
1. Aceste Regulamente leagă toate părțile care participă la Acțiunea promoțională. Regulamentul
defineşte regulile Acţiunii promoţionale, criteriile de participare la Acţiunea promoțională și
drepturile și obligaţiile Organizatorului, Administratorului și Participanţilor.

Anexa nr 1
la Regulamentul Acțiunii promoționale
„90 Ron pentru Hotel de Anvelope”

LISTA PARTENERILOR CARE PARTICIPĂ LA ACȚIUNEA PROMOȚIONALĂ
„90 Ron pentru Hotel de Anvelope”:
Nume Partener
Adax Com
Ara Grup
Arinovis
Arinovis ||
Arinovis III
Auto Class
Autogab
Autogarage
Autoram II
Autorol
Car Service Premio
Convenabil
Doru & Mircea
Dumivest
Dumivest
Dumivest 2
Esedra
Eurostar
Gomm
Hilserv
Paneuropean
Primat Silver
Probitas
Radburg Soft
Railex
REC
Romwest Euro
Speed
Total Service

Adresa
Str. Aurel Vlaicu, 150
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.307
Calea Feldioarei, Nr.57 (DN13)
Strada Traian Nr 91
Sacele, Avram Iancu 62
Strada Aeroportului, Nr.207, Comuna Cârcea
Slatioara, DN65
Str. Aviator Popisteanu, nr 8
Bs Ecaterina Teodoroiu, 72
Str Atelierelor, Nr 37
Strada Drumul de Centură, Nr.1B
Str. Barajului, nr 6
Bd. George Cosbuc, 173
Calea Radnei, Nr.236
Calea Buziaşului (fosta Calea Moşniţei), Nr.130
Strada Ovidiu,Parc UTA 2
Strada Lucian Blaga, Nr. 75
Str. Garii nr. 2B
Strada Libertăţii, Nr.49
STR.TURNU MAGURELE nr.40-42
Calea Basarabiei, 10
Şoseaua Fundeni, Nr.272
Muntenii de jos DN24
Bulevardul C.A. Rosetti, Nr.27
Strada Traian Vuia, Nr. 10B
Strada Calea Naţională, Nr.231A
Soseua de centura DN 2B Km 110
Strada Grigore Cantacuzino, Nr.360
Calea Muntentie 181
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Oras
Cluj
Bucuresti
Stupini
Braşov
Brasov
Craiova
Slatina
Bucuresti
Târgu jiu
Constanta
Galați
Tulcea
Galati
Arad
Timişoara
Arad
Satu mare
Alba
Râmnicu
Bucuresti
Husi
Bucuresti
Vaslui
Iaşi
Suceava
Botoşani
Braila
Ploieşti
Focşani

Anexa nr 2
la Regulamentul
Acțiunii promoționale „90 Ron pentru Hotel de Anvelope”

MODELUL CODULUI PROMOȚIONAL
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