REGULAMENTUL CAMPANIEI „Tombola Salonul
Bicicletei 2019”

Perioada campaniei: 29 Martie – 31 Martie
2019
Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania “Tombola Salonul Bicicletei 2019” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este
organizată de S.C. Stefarian Prod S.R.L. cu sediul în Adjud, Str. N. Balcescu, Nr. 17, înregistrată la
Registrul Comerţului sub Nr. J39/689/1991, CUI RO1454579. În continuare, S.C. Stefarian Prod
S.R.L. va fi denumită “Organizator”.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”)
este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul
oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul
Regulament în perioada desfaşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul
despre aceste modificări.
Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.
Art. 2.1. Campania poartă denumirea “Tombola Salonul
Bicicletei 2019”.
Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, incepand cu data de 29 Martie 2019 orele 10:00, pana pe
data de 31 Martie 2019 orele 15:00, pe perioada desfășurării evenimentului ,,Salonul Bicicletei 2019”.
Art. 2.3. Campania începe pe data de 29 Martie 2019, la ora 10:00 şi se termină pe data de 31 Martie
2019, la ora 15:00.
Articolul 3. Participarea la campanie
Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele existente în pagina web https://suportbicicleta.ro
Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare
Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, care a completat si depus la standul
SuportBicicleta un cupon de tombolă. începând cu data de 29 Martie 2019 orele 10:00, până pe data
de 31 Martie 2019 orele 14:00
Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei
Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care completeaza un cupon de tombola începând cu data
de 29 Martie 2019 orele 10:00, până pe data de 31 Martie 2019 orele 14:00, este automat înscris la
campanie.
Art. 5.2. Castigatorii tombolei vor fi desemnați în urma unei extrageri filmate. Campania va avea trei
câștigători, respectiv câștigătorul premiului 1, câștigătorul premiului 2 și câștigătorul premiului 3.
Art. 5.3. Premiile oferite de SuportBicicleta sunt: premiul 1 – un suport de bicicletă Menabo Juza,
premiul 2 – un ghiozdan Menabo Trek, premiul 3 – o borsetă sport și fitness FIFO.
Art. 5.4. Câștigătorii campaniei vor fi anunțați de organizatori prin e-mail și telefon.
Art. 5.5 Câștigătorii premiilor vor trebui să-și ridice premiile de la standul SuportBicicleta aflat la
evenimentul ,,Salonul Bicicletei 2019” sau din magazinul nostrum (Traian Popovici 77, Demisol, Sector
3, Bucuresti)

Articolul 6. Confidenţialitatea datelor
Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi
cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în
vigoare.
Articolul 7. Taxe şi impozite
Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare,
conform prevederilor legale în vigoare.
Articolul 8. Forţă majoră. Caz fortuit
Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din
motive independente de voinţa sa, de aşi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit
este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 8.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial
executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea
privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau
întârziată, conform art.1351 C.civ. Dacă Oreganizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta
este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la
apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.
Articolul 9. Litigii
Art. 9.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social
al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe email, la adresa
office@suportbicicleta.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs
evenimentul reclamat.
Art. 9.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva
pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele
judecatoreşti române competente.
Articolul 10. Întreruperea Campaniei
Art. 10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricand Campania pe parcursul desfaşurării
acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare
pe site, mesaj pe retele de socializare, etc.).
Articolul 11. Regulamentul Campaniei
Art. 11.1. Regulamentul campaniei este afişat în format digital pe site-ul https://suportbicicleta.ro pe
toată perioada de desfaşurare a Campaniei.
Art. 11.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea
integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament
în ceea ce priveşte Campania.
Data redactării regulamentului Campaniei “Tombola Salonul Bicicletei 2019”: 15
Martie 2019.

