ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE CU
PREMII AUTENTIFICAT SUB NR. 2725/22.07.2016 NOTAR PUBLIC VASILE
SĂVULESCU, CÂMPINA
Subscrisa Societatea Cemrom SA („Organizatorul”), societate comerciala
inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, comuna Corbu,
sat Corbu, str. Industriala, Judeţul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub
nr. J13/239/2007, cod unic de inmatriculare 2079695, prin Administrator, domnul
ANDREESCU MARIUS, cetățean român, , în calitate de organizator al Campaniei
Promoţionale cu premii “Sacii CEMROM norocoşi îţi aduc o sculă Bosch”, am convenit
următoarele:---------------------------------------------------------------------------------------Art. 1. Modificarea Art. 2 pct. 2.2., Art. 5 pct. 5.2 şi Art. 7 pct. 7.2., după cum
urmează:--------------------------------------------------------------------------------------------2.2. – Promoţia va începe pe data de 01 octombrie 2016, ora 00:00:00 şi se va
încheia în data de 31 martie 2017.-------------------------------------------------------------5.2. – Premii conform tabelului şi descrierii de mai jos:---------------------------Natura premiului

Cantitate
totala

Polizor unghiular PWS 750-115

1850

Masina de gaurit cu Percutie PSB 500 RE
1850
(CT)
7.2. – Desemnarea câştigătorilor:------------------------------------------------------Premiile descrise la Art. 5 se vor acorda pe măsură ce vor fi revendicate, până
la data de 31 decembrie 2017.-------------------------------------------------------------------Prezentul act adiţional face parte integrantă din regulamentul campaniei
promotionale cu premii autentificat sub nr. 2725/22.07.2016 Notar Public Vasile
Săvulescu, Câmpina, pe care îl modifică în mod corespunzător.---------------------------Celelalte dispoziţii ale regulamentului campaniei promotionale cu premii
autentificat sub nr. 2725/22.07.2016 Notar Public Vasile Săvulescu, Câmpina , rămân
neschimbate.----------------------------------------------------------------------------------------SEMNĂTURA,
SOCIETATEA CEMROM SA
Prin Administrator
ANDREESCU MARIUS
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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE CU PREMII
“Sacii CEMROM norocosi iti aduc o scula Bosch”
organizata de Cemrom SA
(perioada: 1 august 2016 – 30 septembrie 2016)

Art. 1 – Organizatorul

1.1.

Organizatorul campaniei promotionale cu premii “Sacii CEMROM norocosi iti aduc o scula

Bosch” (denumita in continuare „Promotia”) Cemrom SA („Organizatorul”), societate comerciala
inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, com Corbu, sat Corbu, str.
Industriala, jud Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/239/2007, cod unic de
inmatriculare 2079695.
1.2. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”)
care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3.

Prin participarea la aceasta promotie se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul

Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor
si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Promotiei

2.1. Promotia este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Promotia va incepe pe data de 1 a u g u s t 2016, ora 00:00:00 si se va incheia in data de 30
s e p t e m b r i e 2016, ora 23:59:59.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga
durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
in format electronic, prin accesarea website-ului www.soceram.ro,
sectiunea Oferte Speciale;
de asemenea, informatii detaliate privind organizarea Promotiei pot fi solicitate
telefonic, la numarul 0722.153.370 (tarif normal), de luni pana vineri, intre orele
09:00 – 18:00 (cu exceptia zilelor libere legale si sarbatorilor legale).
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3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promotia poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile
pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, sub conditia instiintarii
prealabile a participantilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor
fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate prin publicarea pe website-ul soceram.ro, in
sectiunea Oferte Speciale.

Art. 4 - Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie persoanele fizice („Participantii”) cu
domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
angajatii companiei Cemrom SA, ai companiilor din acelasi grup cu aceasta si ai
distribuitorilor acesteia;
angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si
desfasurarea Promotiei.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie)
nu au dreptul de a participa la Promotie.

Art. 5 – Premiile Promotiei
5.1. In cadrul Promotiei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,
urmatoarele categorii de premii:
5.2. Premii conform tabelului si descrierii de mai jos:
Natura premiului

Cantitate
totala

Polizor unghiular GWS 750-125

1350

Masina de gaurit cu prcutie GSB 1300 RE

1350

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Promotiei este de 510,435 lei
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5.3. Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Promotiei nu poate
fi inlocuit cu un alt bun sau serviciu. De asemenea, premiile nu sunt transmisibile catre alte
persoane.

Art. 6 - Modalitatile de inscriere in Promotie

6.1. Participantii se pot inscrie in Promotie oricand, incepand cu data de 1 august (00:00:00) si
pana la data de 31 octombrie 2016 (ora 23:59:59).
Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Promotiei:

7.1. Inscrierea in promotie:
(1) Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promotie este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 4 de mai sus;
•
Participantul trebuie gaseasca cuponul castigator in sacii cu produse Cemrom
participante la promotie si sa comunice prin modalitatile de comunicare trecute in cupon
codul unic inscris pe cupon
• Participantul trebuie sa comunice prin una din cele 2 cai de comunicare indicate pe cupon
urmatoarele date personale:
-

prenume si nume,

-

numar de telefon,

-

adresa de corespondenta

Inscrierea se va face exclusiv in perioada Promotiei mentionata in art. 2 al prezentului regulament.
7.3. Desemnarea castigatorilor
Premiile descrise la Art 5. se vor acorda pe masura ce vor fi revendicate, pana la
data de 31 Decembrie 2016.
7.4. Validarea castigatorilor.
Pentru validare, castigatorii trebuie sa anunte Cemrom SA prin una din cele 2 modalitati de
comunicare inscrise pe cupoane, si la inmanarea premiului sa predea cuponul castigator in original.
Validarea se va face dupa criteriile mentionate in art 7.4. In cazul in care castigatorul nu este validat,
premiul va ramane in posesia organizatorului.
7.5. Intrarea in posesia premiilor
Premiile vor fi expediate castigatorilor, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier.
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage
raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in
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responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un
Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza informatiilor incorecte completate
la inscrierea in Promotie.

Art 8 – Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.
8.2. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce
priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta
campanie, exceptie facand cele prevazute de OG 99/2000.
8.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia
Organizatorului este definitiva.
8.4. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 31 Decembrie 2016 inclusiv.
Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
8.5. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1.

Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris nu poate fi identificat si ca atare

Organizatorii nu vor putea contacta potentialul castigator;
2.

Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon cu care s-au inregistrat;

3.

Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage

raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu
are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la
imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui
castigator;
4.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia

premiului dorit.
5.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate

de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii curierat etc;
6.

Erori cauzate de folosirea incorecta a telefonului personal de catre participant (intreruperea

sursei electrice a telefonului, erori date de sistemul de operare instalat pe telefon, erori date de
virusarea sistemului de operare al telefonului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de
catre participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniaui).
7.

Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator.

10.

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial

sau integral la competitie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara
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controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta
castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de
implementarea campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu
respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia
organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon
mobil). Refuzul de a furniza datele personale solicitate, prevazute in prezentul regulament, are
drept consecinta imposibilitatea participarii la Promotie sau, dupa caz, invalidarea din calitatea de
castigator a Participantilor respectivi.

Articolul 9. Drepturile de folosire si propietate a sistemului de premiere
Aceasta metoda de promovare si premiere este unica si toate drepturile de folosire apartin SC CEMROM SA
,care este proprietarul metodei . SC CEMROM SA are dreptul sa foloseasca in mod gratuit aceasta metoda
de promovare.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

10.1 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 fie prelucrate si utilizate de
Organizator in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea
castigatorilor Campaniei promotional
10.2 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.
10.3 Participantilor la Concurs 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.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

11.1 Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
5

eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului,
din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei.
11.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de
catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a
carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.
11.3 Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

In cazul in care oricare dintre castigatorii Promotiei se afla in imposibilitate de a se deplasa,
predarea premiului se va face unei persoane imputernicite prin procura notariala speciala pentru
acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului
respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri
sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente, conform
codului de procedura civila.
Eventualele reclamatii legate de derularea Promotiei se pot trimite pe adresa Organizatorului in
termen de maxim 10 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea
acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 14- Alte Clauze

Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in
maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
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 pe care le
implica organizarea si desfasurarea Promotiei.
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Organizatorul nu este responsabil pentru faptul ca terte parti pot utiliza informatii pe care
participantii la Campanie le posteaza sau le fac disponibile in spatiile dedicate Campaniei.
Participantii sunt de acord si se obliga sa nu foloseasca serviciile site-ului pentru a instiga la
incalcarea legislatiei romanesti. In acelasi timp, participantii sunt de acord si se obliga sa nu ofere
informatii cu scopul de a sprijini activitati ilegale.
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