
 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 
“Autoglobus - 35 de ani” 

 

Perioada campaniei: 27 iulie 2015 - 30 septembrie 2015 
 

SECȚIUNEA 1. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOȚIEI 

1.1.  Organizatorul Campaniei promotionale „Autoglobus – 35 de ani” este compania SC Autoglobus 
2000 SRL, cu sediul in Timișoara, Calea Sagului 201, 300517,  jud. Timiș. Promoţia se desfasoara in 
conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Promotia se 
deruleaza la nivel national, in perioada 27 iulie 2015 – 30 septembrie 2015. 
1.2.  Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza 
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a 
modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in 
mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi 
facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 
 
SECȚIUNEA 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

2.1.  Campania promotionala va incepe la 27 iulie 2015, ora 09:00 si se va incheia la 30 septembrie 
2015, ora 24:00. 
2.2.  Înscrierea pentru participarea la promoție se va face exclusiv in acest interval. 
 
SECȚIUNEA 3. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 

3.1. Campania promoțională este organizata la nivel national, pe teritoriul Romaniei. 
 
SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La aceasta promoție pot participa persoane fizice care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 
ani. Nu pot participa la aceasta promoție angajatii companiei organizatoare, ai companiilor 
colaboratoare la aceasta promoție, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, 
sot/sotie). In cazul in care castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de 
exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al 
tutorelui sau legal, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii notariale, cu 
incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de 
orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricăror daune sau 
pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie. 
4.2. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi 
exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea 
respectarii prevederilor prezentului Regulament. 
 
SECŢIUNEA 5.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

5.1. În cadrul acestei campanii se acordă drept premii 10 vouchere de 35% reducere în service-ul 
Autoglobus. Voucherele sunt valabile până la 31 martie 2016 şi se pot folosi la achiziţia de servicii 
Autoglobus, indiferent de marca auto: revizii, reparaţii mecanice sau electrice, diagnoză, Inspecţii 
Tehnice Periodice (ITP), schimb anvelope, Hotel de anvelope. Reducerea de 35% se aplică la prețurile 
de listă aflate în vigoare în momentul folosirii voucherului și nu se poate cumula cu alte campanii sau 
promoții. 



 

 

 
SECȚIUNEA 6.  MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

6.1.  Pentru ca un Participant sa poata participa la prezenta Campanie acesta trebuie sa se inscrie pe 
http://www.autoglobus2000.ro/35-ani-de-autoglobus.html si sa completeze formularul de participare 
la concurs cu urmatoarele date: nume și prenume, localitate, telefon, e-mail. 
 
SECȚIUNEA 7.  TRAGEREA LA SORȚI 

7.1.  Tragerea la sorți va fi efectuată electronic, folosind portalul random.org , și va avea loc in data de 
05 octombrie 2015. 
7.2. La tragerea la sorți vor participa toate inscrierile online in promoție care s-au facut prin 
completarea formularul de inscriere 
7.3.  In cadrul tragerii la sorti se vor desemna urmatorii castigatori astfel: 
• primele zece rezultate din lista generată aleator de portalul random.org 
7.4. Castigatorii premiilor oferite prin tragere la sorti vor fi afișați pe pagina web dedicată promoției 
http://www.autoglobus2000.ro/35-ani-de-autoglobus.html 
Voucherele vor fi trimise catre castigatori in termen de 5 zile lucratoare, în format electronic, pe adresa 
de e-mail cu care s-au inschis in Promotie. Nici unul dintre castigatorii la aceasta promoție nu vor putea 
sa solicite schimbarea premiului in nici un fel si nici nu pot primi contravaloarea in bani sau alte 
produse a premiului acordat. 
 
SECȚIUNEA 8. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA VOUCHERELOR 

8.1. Anuntarea Castigatorilor va fi efectuata pe pagina web dedicata campaniei 
http://www.autoglobus2000.ro/35-ani-de-autoglobus.html , in maxim 5 zile de la data tragerii la sorti 
8.2. Voucherele oferite prin tragere la sorti vor fi expediate castigatorilor in format electronic, la 
adresele de e-mail cu care castigatorii s-au inscris la promotie, in termen de 5 zile lucratoare de la data 
tragerii la sorti. 
 
SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE 

9.1. Organizatorul 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/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa 
datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. 
9.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: 
- formularele online care nu sunt completate integral; 
- incorectitudinea datelor declarate Organizatorului; 
- situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati de catre Organizator din motive independente de 
acesta; 
9.3. 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 a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat 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, pe baza 
dovezilor existente. 
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9.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru si nu va lua in considerare mesajele de inscriere in 
Campanie transmise in urmatoarele conditii: 
daca acestea sunt transmise in afara Perioadei Campaniei, in alte zile decat cele specificate expres in 
SECȚIUNEA 2 din prezentul Regulament Oficial; 
daca Participantii folosesc pentru completarea formularului numere de telefon si adrese de mail 
nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate 
daca inscrierea a fost efectuata prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau 
echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate 
cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului Oficial. 
 

SECȚIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

10.1. Prin inscrierea la promotia „Autoglobus - 35 de ani" participantii sunt de acord sa se conformeze 
si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participarea la promotia 
Autoglobus – 35 de ani"  participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume,  
localitate, telefon, e-mail) sa fie prelucrate de compania Autoglobus 2000 SRL, pe parcursul campaniei 
promotionale, in scopul: 

- validarii, acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori; 
- introducerii datelor in baza de clienti ai Autoglobus 2000 SRL in vederea trimiterii de informatii 

gratuite, legate de produsele Autoglobus 2000 SRL 
10.2. Autoglobus 2000 SRL prelucreaza date cu caracter personal, in scopul de reclama, marketing si 
publicitate, prin organizarea de actiuni publicitare cu atribuire de premii, in conformitate cu Legea nr. 
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea 
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numărul 18293/2010. 
10.3.  Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. 
10.4. La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului SC 
Autoglobus 2000 SRL, cu sediul in Timisoara, Calea Sagului 201, 300517, jud, Timis, acesta se obliga: 

■ sa ii confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, in mod gratuit 
pentru o solicitare pe an; 

■ sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, 
datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001; 

■ sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului. 
10.5.  Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. 
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are in conformitate cu legea 677/2001 
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la interventie 
asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 
(art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18). 
10.6. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea 
faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au 
dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza 
sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie 
dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale 
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, 
stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea 
exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, datata si semnata 
catre SC Autoglobus 2000 SRL, cu sediul in Timisoara, Calea Sagului 201, 300517, jud, Timis. 



 

 

 
SECȚIUNEA 11. LITIGII 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala 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. 
 
SECȚIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

12.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie 
forţa majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat 
organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului 
alocat acestui proiect. 
12.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara 
a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice 
fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care 
poate interzice/ modifica termenii acestora etc. 
12.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 
de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea 
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru 
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 Cod Civil - 
Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia 
executorului testamentar. 1.634 - Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice 
participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta 
acesteia. 
 
SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

13.1.  Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 
13.2. Regulamentul Campaniei „Autoglobus – 35 de ani" va fi disponibil in mod gratuit oricarui 
solicitant pe pagina de web dedicata promoției http://www.autoglobus2000.ro/35-ani-de-
autoglobus.html 


	REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
	“Autoglobus - 35 de ani”
	SECȚIUNEA 1. DURATA SI ORGANIZATORII PROMOȚIEI
	SECȚIUNEA 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI PROMOȚIONALE
	SECȚIUNEA 3. ZONA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE
	SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
	SECŢIUNEA 5.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
	SECȚIUNEA 6.  MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
	SECȚIUNEA 7.  TRAGEREA LA SORȚI
	8.1. Anuntarea Castigatorilor va fi efectuata pe pagina web dedicata campaniei http://www.autoglobus2000.ro/35-ani-de-autoglobus.html , in maxim 5 zile de la data tragerii la sorti
	8.2. Voucherele oferite prin tragere la sorti vor fi expediate castigatorilor in format electronic, la adresele de e-mail cu care castigatorii s-au inscris la promotie, in termen de 5 zile lucratoare de la data tragerii la sorti.
	SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE
	SECȚIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
	SECȚIUNEA 11. LITIGII
	SECȚIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE
	SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

