
1 

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare de Aniversare 10 ani 
Total Race Romania 

 
Art. 1 
ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOTIEI 

1. Prezenta Campanie publicitara aniversara 10 ani Total Race Romania,(denumita în 
continuare prin termenul generic de “Promotia”) este organizata şi desfăşurata de către 
S.C. TOTAL RACE GROUP S.R.L., societate comerciala din Romania, cu sediul  in 
Bucuresti, Bulevardul Uverturii nr 69A, etaj 1, Sector 6, Romania, inregistrata la 
Registrul Comertului sub numarul J40/5640/2010 si avand Codul Unic de Inregistrare 
RO 27012724, (denumita in continuare "Organizatorul"). 

2. Participanţii la Promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului 
Regulament Oficial al Promotiei (denumit în continuare „Regulamentul”).  

3. Regulamentul este disponibil pe toată durata Promotiei, în mod gratuit, oricărei persoane 

interesate, la sediul Organizatorului precum si pe website-ul www.totalrace.ro / 
www.echingi.ro (denumit în continuare „Site-ul”) precum si la solicitarea oricarei 
persoane in baza unui apel telefonic la Infoline 0728 305 610 / 0728 305 611 / 0728 305 
612 (numar cu tarif normal, disponibil in toate retelele), intre orele 10:00 –17:00, de luni 
pana vineri, exclusiv sarbatorile legale, pe intreaga durata a Promotiei.  

4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul, urmând 
ca astfel de completări şi/sau modificări să intre în vigoare la publicarea acestora pe 
Site. 

5. Promotia este organizata şi desfăşurata în temeiul O.G. nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată. 

 

Art.2 

TERITORIUL ŞI DURATA DE DESFĂŞURARE A PROMOTIEI 
1. Promotia este organizata şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, in conformitate 

cu prevederile prezentului Regulament. 

2. Promotia va începe la data de 11 octombrie 2016, ora 00:00:00, şi va dura pana la data 
de 15 decembrie 2016, ora 23:59:59.  

3. După data de 16 decembrie 2016, produsele participante in promotie, specificate la Art. 
3 alin. (1) si marcate cu insemnele specifice promotiei, mentionate la art. 2 alin (2) îşi 
pierd calitatea de produse participante la campanie. Suma minima pentru inscriere la 
Promotie este de 500 lei + T.V.A / factura achitata la data inscrierii  pe Site .  

4. Castigurile dobandite in urma inscrierii in Promotie, care nu vor putea fi livrate 
câştigătorilor, din motive independente de Organizator, până la data de 31 Ianuarie 2017 

nu vor mai fi datorate de Organizator, iar câştigătorii respectivi pierd drepturile 
rezultate din calitatea de câştigător. 

 
 

http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
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Art. 3 
PRODUSELE PARTICIPANTE 

1. La aceasta Promotie vor participa urmatoarele produse:   

 chingi ridicare urechi / circulare toate dimensiunile ; 

 chingi tractare; 

 chingi ancorare toate dimensiunile; 

 chei tachelaj toate dimensiunile; 

 lanturi ancorare si accesorii; 

 lanturi ridicare si accesorii; 

 carlige macarale; 

 clesti tabla ridicare; 

 lanturi auto zapada; 

 echipamente pentru lucrul la inaltime,  

 orice alt produs comercializat de catre S.C. Total Race Group S.R.L.  denumite in 
continuare "Produse Participante" . 

2. Total Race este marca inregistrata Total Race Romania 
3.  Dupa data incheierii Promotiei, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta 

calitate de produse participante la promotie, Organizatorii nemaiavand nicio 
responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta 
care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei. 

4. Produsele participante la Promotie sunt disponibile in limita stocului existent si sunt 
expuse pe magazinul online www.echingi.ro . 

Art. 4 
DREPTUL DE PARTICIPARE 

1. La Promotie poate participa orice persoana fizica (denumita in continuare „Participant”) 
sau persoana juridica prin reprezentantul acesteia, cu domiciliul/resedinta chiar 
temporara, in Romania, si care, la data inscrierii, a implinit varsta de 18 ani. 

2.  La Promotie nu pot participa urmatoarele categorii de persoane: 
a) angajatii companiei S.C. TOTAL RACE GROUP S.R.L. si distribuitorii acesteia; 

b) angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de 
organizarea si desfasurarea Promotiei; 

c) de asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, 
frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie. 

3. Organizatorul este indreptatit sa ia masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz 
sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile prezentei Promotii. 

4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de 
premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a 
urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

Art. 5 
PREMIILE PROMOTIEI 
In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, 
urmatoarele categorii de premii:  

1. Castigurile garantate (numite in continuare si Premii garantate):  

http://www.echingi.ro/
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Participantii care se inscriu pe Site , completeaza datele personale si numarul de factura 
( conditie obligatorie fiind achitarea contravalorii facturii pentru inscriere in Promotie : 
500 lei + T.V.A. ), accepta termenii si conditiile specificate in Regulament . 

 
2. Marele Premiu se va acorda la finalul Promotiei prin tragere la sorti electronica, conform 

mecanismului descris la Art.7, alineatul 3 ,  in data de 16 Decembrie 2016 ora 10:00:00, 
participantii pot castiga la sfarsitul Promotiei Marele Premiu in valoare de 1000 Euro .  

 
Art. 6 
MECANISMUL PROMOTIEI 

1. Promotia aniversara 10 ani Total Race Romania se va desfasura in perioada 11 

Octombrie 2016 – 15 Decembrie 2016, castigatorul urmand a fi anuntati pe site-ul 

promotiei www.totalrace.ro / www.echingi.ro si/sau pe pagina de Facebook Total Race  

Romania www.facebook.com/TotalRaceRomania, incepand cu data de 16 decembrie 

2016. 

2. Pentru a participa la Promotie, participantii trebuie sa achizitioneze orice produs 

participant mentionat la Art. 3 „Produse Participante” in valoare de 500 lei + T.V.A./ 

factura achitata la data inscrierii pe Site , sa inscrie numarul facturii prin intermediul site-

ului Promotiei www.totalrace.ro / www.echingi.ro .  

3. Inscrierea in Promotie este conditionata de inscrierea numarului de factura pe Site 

www.totalrace.ro / www.echingi.ro  si completarea datelor personale solicitate in 

formular.  

4. Pentru castigurile garantate si pentru a intra la tragerea la sorti pentru Marele Premiu, 
Participantii trebuie sa inscrie,in perioada 11 Octombrie 2016 – 15 Decembrie 2016 , 
numarul facturii  prin intermediul Site-ului www.totalrace.ro / www.echingi.ro. 

 
5.  Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea 

cumulativa a urmatoarelor conditii: 

a) Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai 
sus; 

b) Participantul se va inscrie la Promotie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai 
multor numere de facturi achitate a caror contravaloare a produselor depaseste 500 
lei + T.V.A., in oricare dintre modalitatile si cu respectarea conditiilor solicitate ce 
sunt prevazute la Alineatul (6) demai jos;  

c) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata la Art. 2 de mai sus; 
d) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon valid, apartinand uneia 

din urmatoarele retelele de telefonie mobile din Romania: Vodafone, Orange, 
Telekom. 

6. Modalitatile de inscriere in Promotie: 
a) Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 11 Octombrie 

2016  (ora 00:00:00) si pana la data de 15 Decembrie 2016 (ora 23:59:59). 

b) Participantii vor trimite numarul de factura astfel:  Online, prin crearea unui cont care 
presupune completarea unui formular de inscriere disponibil la accesarea website-ului 

http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
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www.totalrace.ro / www.echingi.ro . Participantul se inregistreaza ca utilizator pe site prin 
completarea unui formular ce va contine urmatoarele date obligatorii: nume companie, 
persoana de contact, cod numeric personal , telefon, adresa de e-mail, numar factura si bifa 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si la citirea regulamentului.  

7. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea:  
a) Pentru imposibilitatea accesarii siteului www.totalrace.ro / www.echingi.ro in cazuri 

datorate culpei tertilor (furnizori servicii internet, proprietari sau administratori de 
infrastructura, furnizorilor de energie electrica, etc) sau in alte cazuri independente 
de vointa Organizatorului;  

b) Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte precum si pentru mesajele 
trimise inainte de inceperea Promotiei sau dupa expirarea perioadei de desfasurare 
a acesteia 

 
Art. 7 
ACORDAREA CASTIGURILOR 

1. Premii zilnice. Castiguri posibile constand in vouchere de 20 lei, sacose personalizate 
cat si alte premii surpriza pot fi castigate de catre orice participant la Promotie , in 
perioada 11.10.2016-15.12.2016. 

2. Marele Premiu. Marele Premiu consta in contravaloare sumei de 1000 Euro,  acesta 
poate fi castigat in urma extragerii de catre orice persoana care inscrie numarul facturii 

achitate pe Site www.totalrace.ro/ www.echingi.ro conform Art. 5, alineatul (1), litera b., 
in perioada 11.10.2016 – 15.12.2016 .  

3. Modalitatea de extragere a castigatorului marelui premiu – 1000 Euro:    
Prin intermediul unui program cu distributie aleatorie care, din baza de date a 
Participatilor, inscrisi in decursul perioadei Promotiei, va extrage in ziua de vineri ( 
16.12.2016 ora 10:00) . Se va extrage 1 castigator plus 2 rezerve , dintre participantii 

care s-au inscris prin intermediul siteului www.totalrace.ro / www.echingi.ro . 
Castigatorul va fi contactat in termen de 24 de ore de la efectuarea extragerii .  

4. Tragerea la sorti va avea loc in prezenta reprezentantilor Organizatorulu si va avea loc 
in data de 16 Decembrie  2016 ora 10:00 .  

5.  Tragerea la sorti a Marilor premii este deschisa tuturor Participantilor cu varsta peste 18 
ani la data inscrierii in Promotie potrivit Art. 4 de mai sus.  

6.  Castigatorul Marelui Premiu din cadrul acestei Promotii nu poate ceda castigul unei alte 
persoane. 

 
Art. 8 
VALIDAREA CASTIGATORILOR 

1. Ulterior desemnarii castigatorului Promotiei, potrivit mecanismelor de selectie descrise 
mai sus si corespunzator fiecarui tip de castig in parte, Organizatorul va proceda la 
validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind 
inscrierea Participantilor in Promotie, precum si modul de desfasurare a acesteia. 

2.  Participantul care au fost desemnat castigator al  Marelui premiu (extras prin tragere la 
sorti) va fi contactat prin apel telefonic la numarul de telefon inscris pe formular pe site-ul 
promotiei www.totalrace.ro / www.echingi.ro  , in intervalul orar 09:00 –17:00, in primele 
5 zile de la momentul primirii mesajului de anuntare al castigarii premiului, printr-un SMS 
de raspuns, dupa momentul tragerilor la sorti pentru Marele Premiu al Promotiei 
aniversare. 

3. Mesajul de confirmare a castigarii marelui premiu va fi urmatorul: 

http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
http://www.totalrace.ro/
http://www.echingi.ro/
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„Felicitari! Ai castigat 1000 de Euro – premiul campaniei aniversare de 10 ani 
Total Race Romania! Vei fi contactat telefonic pentru validare!” 

4. In cazul in care Participantul care a fost desemnat castigator nu poate fi contactat 
telefonic din cauze independente de vointa Organizatorului, cum ar fi dar fara a se limita 
la: telefon inchis, in afara ariei de acoperire, numar de telefon inexistent, lipsa semnal, 
apel fara raspuns, etc, Organizatorul va incerca contactarea acestuia prin email sau 
SMS de pe numarul 0728 305 610 , in cazurile in care Participantul care a fost desemnat 
castigator poate fi contactat si prin aceste modalitati. 

5. In cazul invalidarii Participantului desemnat castigator al tragerilor la sorti conform Art. 7, 
alineatele(1),(2) si (3), Participantii desemnati rezerve in cadrul tragerilor la sorti pentru 
Marele Premiu vor fi contactati in termen de 5 zile lucratoare de la data invalidarii 
Participantului desemnat castigator ai tragerilor la sorti, si vor avea la dispozitie 5 zile 
lucratoare pentru a trimite documentele necesare validarii. Aceasta procedura se aplica, 
daca este cazul, pentru fiecare din cele 2 rezerve ale unui Participant desemnat 
castigator si in consecinta data limita la care ultimul Participant desemnat rezerva al unui 
castig prin tragere la sorti, poate trimite documentele necesare validarii este 31 
decembrie 2016 (Data postei). 

6. In cazul in care unul dintre Participantii desemnati rezerve conform Art. 7, alineatele (1), 
(2) si (3) pentru castigurile acordate prin tragere la sorti nu indeplineste conditiile de 
validare, ii este retrasa calitatea de castigator si este invalidat. In cazul in care toti 
Participantii desemnati rezerve ale unui castig prin tragere la sorti nu indeplinesc 
conditiile de validare, castigul respectiv nu se mai acorda si ramane in posesia 
Organizatorului. 

7. Organizatorul se obliga sa faca public numele câştigătorului si castigurile acordate 
(numele, prenumele şi localitatea de reşedinţă), incluzând, dar fără a se limita la afişarea 
pe Site.  

8. Dupa validare, Castigatorul va fi contactat si se va stabili data livrarii castigului , 
modalitate convenita de parti (pentru Marele Premiu 1000 Euro ). Castigatorul trebuie sa 
transmita Organizatorului un cont bancar personal sau, in cazul celor care nu au cont 
bancar, se poate opta pentru trimiterea banilor intr-un alt cont ,  in care va fi virat castigul 
in bani. 

9. Termenul pentru efectuarea viramentului bancar este de 30 zile lucratoare pentru 
livrarea sumelor in bani in contul propriu al Castigatorului, de la data receptionarii de 
catre Organizator a documentelor solicitate (data Postei); 

 

 
Art. 9 
DATELE CU CARACTER PERSONAL 

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal. Datele personale sunt prelucrate în 
scopul desfăşurării Promotiei, validării, atribuirii premiilor, anunţării publice a 
Participanţilor câştigători, precum şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale Organizatorului în 
legătură cu prezenta Promotie (de exemplu, obligaţia impusă de către Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal al României, de completare a Declaraţiei nr. 205 -
Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, 
pe beneficiari de venit, cuprinsă în Ordinul MFP nr. 2017/2005, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 56/2006) 

2. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu la 
Promotie potrivit prezentului Regulament Oficial, indiferent dacă se dovedeşte ulterior că 
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acestea nu îndeplineau condiţiile pentru a fi considerate Participant potrivit prezentului 
Regulament Oficial. 

3. Prin inscrierea si participarea la Promotie, 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 S.C. TOTAL RACE GROUP  S.R.L., sa fie prelucrate si utilizate de 
acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor 
castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor Promotiei, realizarea de rapoarte 
statistice cu privire la consumatori, activitati de marketing direct precum informarea 
persoanelor incluse in baza de date a S.C. TOTAL RACE GROUP S.R.L. prin diverse 
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. SC TOTAL RACE GROUP  S.R.L. este inregistrat ca operator de date cu 
caracter personal nr. 27591 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct, in conformitate 
cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal si libera circulatie a acestor date ("Legea 677/2001"). Organizatorul se 
obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. 

4.  Prin inscrierea la aceasta Promotie, Participantii 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.  

5. 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. 

6. Participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 
privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si 
libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:   
-dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de 
la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului 
ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.  
-dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice 
moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele 
care ovizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista 
dispozitii legale contrare.   
-dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de 
a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:  

a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror 
prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; 

 b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este 
conforma legii;  

c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a 
oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se 
dovedeste imposibila. 

7. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia 
exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute de Legea 677/2001. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, Participantii inscrisi la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa 
Departamentului Relatii Consumatori,Bucuresti, Bulevardul Uverturii Nr. 69A, etaj 1 , 
Sector 6 ,  o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. 
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8. Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, 
privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si 
ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp. 

9. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele 
din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 
677/2001. 

10. In situaţia avută în vedere de Art. 9, părintele sau reprezentantul legal urmează a semna 
o declaraţie, constând în Anexa nr. 1 a Regulamentului, prin care îşi dă acordul în mod 
expres cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului şi/sau 
persoanei lipsite de capacitate de exerciţiu.  

 

Art. 10 
DREPTUL LA IMAGINE 

1. Acordarea oricărui castig poate fi un eveniment public. Participarea la Promotie 
constituie acordul fiecărui Participant ca, în cazul unui câştig, numele şi fotografia lui sa 
poata fi făcute publice şi folosite în materiale publicitare de către Organizator, fără niciun 
fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor corespunzătoare ale 
Participantului către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de 
protecţie a acestora. 

 
Art. 11 
RESPONSABILITATE 

1. Prin participarea la Promotie, toti Participantii si eventualii Castigatori sunt de acord si se 
obliga sa 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. 

2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor 
revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. 

3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda 
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile 
acestei Promotii. 

4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat 
castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a 
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

 
 

Art. 12 
INCETAREA PROMOTIEI INAINTE DE TERMEN. FORTA MAJORA 

1. Promotia va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a 
Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public in modalitatile prezentate la art. 1 si care 
va respecta prevederile legale. 

2. Pentru scopul acestui regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate 
fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea 
Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta 
din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul 
Regulament. 
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3. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 
Regulamentului si continuarea Promotiei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere 
privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi 
impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, daca invoca 
forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Promotie existenta acesteia in 
termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 
 

Art. 13 
LITIGII 

1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor 
rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi 
solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.  

 
Art. 14 

REGULAMENTUL PROMOTIEI 
1. Prin participarea la aceasta Promotie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

2. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 
nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost 
ulterior modificata . 
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