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REGULAMENTUL OFTCTAL AL CAMPANTET PROMOTIONALE 
'//

$I REGULAMENTUL CAMPANI EI

Campania promolionald ,,Concurs de Crdciun - Rezervor de Combustibil" (in continuare denumiti -

,,Campania") este organizatd gi desfdguratd de C.A.,,Garantie" S.A., IDNO: 1003600087070, cu dresa

juridici pe str. Alexei Mateevici, nr.75, MD 2009, mun. Chiginiu, Republica Moldova, tel. 022 851 300

/ e-mail: mail@garantie.md (denumiti in continuare "Organizator").

sECrruNEA 2. ZONA DE DESFA$URARE A CAMPANIEI

Campania este organizat6 gi se desfSgoard in urmdtoarele localitS!i ale Republicii Moldova:

mun.Chiginiu, mun.Billi gi mun.Comrat.

sECtluNEA 3. DURATA CAMPANIEI '

Campania va incepe la data de 4 ianuarie 2018 (ora 09:00) 9i va dura p6ni la data de 14 ianuarie

2018 inclusiv (ora 18:00) (denumitd in continuare ,,Durata Campaniei"). Campania se va desfSgura in

conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

sEgfluNEA 4. PUBLTCAREA

4.1. Regulamentul este intocmit gi va fi fdcut public conform legislatiei aplicabile din Republica

Moldova prin publicarea acestuia pe pagina web a Organizatorului (www.garantie.md) gi va fi
disponibil oricirei persoane.

Orice persoani poate obline informalii privind Regulamentul in baza unui apel telefonic (tarif

normal) la lnfoline 02285L 329, intre orele 9:00 - 18.00, de luni pini vineri, cu excepfia sirbdtorilor
legale, pe intreaga durati a Campaniei.

5.1. Campania este deschisi participerii tuturor persoanelor fizice, care au implinit varsta de 18 ani,

sEcnuNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Mecanismul Campaniei:

6.1.1. Participantii la Campanie trebuie s5:

1. Sd aprecieze pagina de facebook a Organizatorului (www.facebook.com/Compania-de-Asisurari-

Garantie-SA1287548557928902/)

2. Sd aplice ,,Like" gi si redistribuie prietenilor sii de pe facebook postarea Organizatorului despre

Campanie
(www.facebook.com/permalink.php?story fbid=1973716209312141&id=1287548557928902)

3. Sd menlioneze (tag) intr-un comentariu la postarea Organizatorului pe unul din prietenii sii de pe

facebook.
(www.facebook.com/permalink.pho?storv fbid=1973715209312141&id=1287548657928902)

6.2. Dupi efectuarea condiliilor din punctul 6.1.1 persoana obline statut de ,,Participant la

Campanie".

6.3. Cigtigitorul Campaniei va fi selectat din lista participanlilor pe data de 14 ianuarie 2018 (ora

19:00) cu ajutorul platformei www.random.org.

Procesul de formare a listei 9i de desemnare aleatorie a c6gtigitorului va fi filmat, iar inregistrarea

video va fi plasati pe pagina facebook a Organizatorului pe data de 14 ianuarie 2018 (ora 19:00).

6.4. Acordarea premiuluiva avea locin una din localitdfile unde se desfSgoard Campania, menlionate

in Secliunea 2 a prezentului Regulament,
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7.1 Cattigetorului Campaniei se va acorda urmdtorul premiu:

7.1.1 Alimentarea din contul Organizatorului a vehiculului ce aparfine cigtigdtorului Campaniei in

limita a 50 litri de combustibil (benzind A95 sau motorini standard).

sECflUNEA 8. PERTOADA DE ACORDARE A PREMIULUI

8.1. Premiul Campaniei va fi acordat in perioada de 15 ianuarie 2018 - 29 ianuarie 2018 inclusiv.

sEcTruNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE $l PRIMIRE A PREMtULUI

9.1, Premiul va putea fi ridicat personal de cdtre cdgtigitorul Campaniei direct de la Organizator, cu

prezentarea obligatorie a buletinului de identitate.

sEgJtuN EA 10. RESPONSABI HTATE

10.1 Organizatorul nu i9i asumi nici o rdspundere gi nu va lua parte in litigiile referitoare la dreptul de

proprietate asupra premiului c6gtigat.

10.2 Prin participarea la Campanie, toli Participanlii gi eventualii c6gtigdtori sunt de acord gi se obligd

sd respecte gi si se conformeze tuturor cerinlelor gi condiliilor impuse de Organizator p.rin prezentul

Regulament, gi oferi Organizatorului dreptul de a folosi numele gi imaginea sa pentru promovarea

Campaniei gi Organizatorului. Nerespectarea acestei clauze va duce la excluderea din Concurs 5i

repetarea procedurii de atribuire a premiului (pct.5.3 din prezentul Regulament).

10.3 Organizatorul nu are nici o obligalie de a intreline corespondenti cu solicitantii unor revendicdri

necdgtigitoare ce vor apirea ulterior acordirii efective a premiilor sau dupi termenul de revendicare

a premiilor, previzut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la

acordarea premiilor este limitatd in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

10.4 Prin participarea la Campanie, participanlii declari pe propria rispundere cd a luat cunogtinti 9i

sunt de acord cu urmitoarele:

a. participantul este singur rispunzitor pentru orice declaralie neconformd cu realitatea;

b. participantul declari ci nu suferd de afecliuni fizice sau psihice care si faci imposibil5 utilizarea

premiilor;

c. participantul este con5tient de condiliile normale de utilizare a premiilor gi poate face uz de

acestea firi a constitui o ameninlare la adresa sinitSlii 5i integritSlii sale corporale, 5i/sau a celor

din jur.

10.5 Organizatorul:

a. este exonerat de citre c65tigitori, acordul de voinli al acestora fiind dat prin simpla participare la

prezenta Campanie, de orice rispundere pentru toate prejudiciile suferite de citre c6gtigitori,
ulterior momentului pretu5rii premiului, indiferent de natura acestor prejudicii, incluz6nd dar firi a

se limita la, vitdmiri corporale gi/sau vitimiri ale sen;tdlii, respectiv vitimdri sau daune aduse

patrimoniilor;

b. nu este rispunzitor de eventualele prejudicii sau daune cauzate de cdtre cAgtigdtori unor terti,

indiferent de natura acestor prejudicii;

c. i9i rezervi dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribuiin cazul tn care cAgtigdtorul nu

se prezintd in vederea inm6nirii premiului sau prezintl date eronate de contact.

d. este in drept sd refuze in acordarea premiului in cazul in care constati cE cAgtigdtorul a fraudat

mecanismul Campaniei.

e. este in drept si solicite premiile (valoarea premiilor) obtinute de citre cSgtigitori prin acliuni

frauduloase.
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Organizatorul Campaniei nu este rispunzdtor pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligalii

fiscale legate de premiile oferite, cu exceplia impozitului cu retinere la sursd, aplicabil veniturilor
individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul este obligat sd il calculeze, sd il relini
gi si il transfere la bugetut de stat conform prevederilor art. 90 '13'1, alineatu! 2 din Codul fiscal al

Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1153 din 24 aprilie 1997.

CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupti doar in caz de forti majord sau printr-o decizie a Organizatorului,

decizie ce va fi anunlatd public (prin afigarea anunlului corespunzdtor pe pagina web

www.garantie.md gi care va respecta prevederile legale.

in cazulintreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu igi asumi nici un fel de rispundere referitor la
premiile care ar trebui oferite in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei

date.

SECTIUNEA 13. tlTlcll I

Eventualele litigii aperute intre Organizator 9i participanlii la Campanie trebuie suspuse procedurii

prealabile de solulionare pe cale amiabilS, in termen de 15 zile calendaristice din momentul

recepliondrii pretenliei respective scrise.

?n cazul in care, dupd expirarea termenului de 15 zile calendaristice din momentul recepfionirii
pretenliei scrise, litigiul nu a putut fi solufionat, doar atunci litigiile vor fi solulionate de instantele
judec6toregti competente din Republica Moldova.

MihaiRADUCAN,
Pregedintele C.A.,,w,^
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