REGULAMENT CAMPANIE
DE PAȘTE DĂRUIEȘTE BUCURIE
26 martie -11 aprilie 2015
1. Organizatorul Campaniei
Organizatorul

campaniei

“De

Paște

Dăruiește

Bucurie!”

este

SC

IULIUS

MANAGEMENT CENTER SRL, Municipiul Iaşi, strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2,
biroul A.b-8, Judeţul Iaşi, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22-2758-2006, cod
de inregistrare RO 19181463, cont bancar RO73 BACX 0000 0000 2033 8254, deschis la
Unicredit Tiriac Bank Sucursala Iasi, reprezentata de Dl. Emilian Gabriel Grosu, în calitate
de Administrator, denumita in continuare Organizator, prin imputernicit Dl. Ovidiu Galan.

2. Premii :
2.1. Premii instant :
Zilnic, primii 195 de clienţi care cumpără de minim 150 lei din magazinele Palas
primesc, pe loc, de la Centrul de Premiere din zona Graffiti Palas Mall unul din premiile
puse în joc: răcoritoare Coca Cola 2 L (62 buc/zi), voucher La Corniche 10 lei (5
buc/zi), voucher Goana 35 lei ( 1 buc/zi), o sticlă de vin Bucium ( 31 buc/zi), voucher
Bliss 50 lei sau voucher voucher Meli Melo 20 lei (1 buc/zi), voucher La Folie 10 lei
(4 buc/zi), gel duș Yves Rocher (2 buc/zi), cremă de mâini Oriflame (7 buc/zi), brațări
argint (13 de buc/zi), cozonac/panettone (50 buc/zi), husă suport telefon (7 buc/zi),
voucher Xbody 100 lei (2 buc/zi), lapte reparator Yves Rocher (8 buc/zi), voucher
Diqis husă haine (1 buc/zi), voucher Diqis perdea duș (1 buc/zi)

Premiile se acordă prin mecanismul „Roata Norocului”, situată la Centrul de Premiere
din zona Grafitti Palas Mall, pe baza bonului fiscal de minim 150 lei. Clientul va invârti
Roata și va primi premiul în dreptul căruia s-a oprit acul indicator.

ATENȚIE!
Premiul va fi acordat numai dacă discul a efectuat o rotație completă de la poziția
inițială (cea dinainte de a fi rotită de client), în caz contrar, se realizează o nouă
rotație.
Premiile se acordă în limita stocului disponibil zilnic: răcoritoare Coca Cola 2 L (62
buc/zi), voucher La Corniche 10 lei (5 buc/zi), voucher Goana 35 lei ( 1 buc/zi), o
sticlă de vin Bucium ( 31 buc/zi), voucher Bliss 50 lei sau voucher voucher Meli
Melo 20 lei (1 buc/zi), voucher La Folie 10 lei (4 buc/zi), gel duș Yves Rocher (2
buc/zi), cremă de mâini Oriflame (7 buc/zi), brațări argint (13 de buc/zi),
cozonac/panettone (50 buc/zi), husă suport telefon (7 buc/zi), voucher XBody 100
lei (2 buc/zi), lapte reparator Yves Rocher (8 buc/zi), voucher Diqis husă haine (1
buc/zi), voucher Diqis perdea duș (1 buc/zi)
Dacă un premiu de pe Roată s-a epuizat, deasupra sa va figura inscripția „Premiu
Epuizat” și se va recurge la o nouă rotație. În cazul în care, prin învârtirea roții,
clientul nimerește de 3 ori la rând „Premiu Epuizat”, acesta are dreptul de a-și alege
premiul din cele rămase în stoc, fără a mai realiza o nouă rotație. În cazul în care, pe
roată râmâne un singur premiu disponibil, clientul îl primește fără a mai realiza o
rotație.
O persoană poate primi un singur premiu instant, indiferent de cuantumul
cumparaturilor facute. Pe baza unui bon fiscal, indiferent de suma lui (dar nu mai
mic de 150 lei), se acorda un singur premiu instant. Pentru câştigarea premiilor
instant se pot folosi doar bonurile fiscale din ziua respectiva.
Premiile se acordă în limita stocului disponibil zilnic total de 195 de buc.

In plus, Zilnic, primii 58 de clienti, primesc automat si un voucher EuroTaxi in
valoare de 10 lei
2.2.Premii în cadrul tombolei, acordate prin tragere la sorți:
La cumpărături de minim 150 lei, clientul participă automat la tombola având ca premii, în
fiecare zi, în perioada 26 martie – 11 aprilie 2015, ora 17.00 astfel:



În fiecare zi în perioada 26 martie – 9 aprilie 2015, ora 17.00: 1 voucher în
valoare de 451 Lei pentru masa de Paste, catering La Cupola Palas Mall.



Pe 10,11 aprilie 2015, ora 17.00: 1 voucher în valoare de 451 lei La Cupola
Palas Mall.



Câștigătorii din perioada 26 martie – 9 aprilie 2015 pot folosi Voucherul în

valoare de 451 Lei pentru:
1. achiziționarea unui Pachet de Paște care cuprinde ( 10 ouă roșii, drob miel
(aprox 1.5 Kg), cozonac (aprox 1.5 Kg), pască 1 Kg, friptură pentru 4
persoane (aprox 400 gr de carne gătită) garnitură.
* Pentru Pachetul de Paște, câștigătorul are obligația de a trimite comanda către
Restaurantul La Cupola în maxim 48 de ore de la data intrării în posesia
voucherului, ulterior acestui interval voucherul poate fi folosit doar pentru
achiziționare produse Restaurant conform Meniu.
* Data livrării produselor se va stabili de comun acord între Restaurant La Cupola și
câștigătorul premiului
2.

Sau

pentru

achiziționarea

de

produse

la

alegere

din

meniul

Restaurnatului La Cupola, în valoare totală de 451 Lei


Câștigătorii din 10 și 11 aprilie 2015 pot folosi voucherul în valoare de 451 Lei

exclusiv pentru a achiziționa produse conform Meniului din cadrul Restaurantului
La Cupola, Palas Mall


Voucherul

are

caracter

promoțional,

este

valabil

numai

în

cadrul

restaurantului La Cupola din Palas Mall, nu este rambursabil în bani și nu este
utilizabil în circuitul financiar bancar


Voucherul în valoare de 451 lei poate fi valorificat exclusiv în cadrul

Restaurantului La Cupola, Palas Mall


Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza voucherului este mai mică

decât suma înscrisă pe voucher, diferența nu va fi restituită câștigătorului


Dacă valoarea produselor achiziționate pe baza voucherului este mai mare

decât suma înscrisă pe voucher, diferența va fi achitată de către câștigător



SC Iulius Management Center SRL aduce la cunostința clienților în mod

expres faptul că nu iși asumă răspunderea pentru calitatea serviciilor și
produselor oferite de către Restaurantul La Cupola din Palas Mall în contul
voucherelor acordate ca premiu de catre Palas în cadrul Campaniei “De Paște
Dăruiește Bucurie!”, ori pentru eventualele contraindicații și/sau efecte adverse
ca urmare a utilizarii produselor sau serviciilor oferite de Restaurant „La Cupola”.
De asemenea, SC Iulius Management Center SRL nu își asumă răspunderea
pentru neîndeplinirea de către Restaurant „La Cupola” a obligației de informare a
clienților cu privire la eventualele contraindicații și/sau efecte adverse ale
serviciilor sale. Orice reclamație sau plângere din partea clienților în acest sens
va fi adresată și soluționată de catre Restaurant „La Cupola”, în calitate de
prestator al acestor servicii, fără nici o implicare a SC Iulius Management Center
SRL.
Numărul maxim de taloane acordate la cumpărături este 50 indiferent de suma cumulată.
Pentru acordarea taloanelor de participare la tombolă, sunt valabile bonurile fiscale
cumulate din zile diferite și de la magazine diferite.
Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrele Info Palas Mall și pe
pagina www.palasmall.ro, în mod gratuit, oricărui solicitant.
Nu se accepta bonurile fiscale deteriorate/rupte/murdare/sifonate care nu sunt lizibile.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani. În cazul refuzului scris al câştigătorului de a beneficia de
premiu, câştigătorul va pierde dreptul de atribuire a premiului, procedându-se la o nouă
tragere la sorţi pentru desemnarea altui câştigător.
Ridicarea marelui premiu se va face doar pe baza buletinului de identitate.

IMPORTANT!
Prin acceptarea premiului câștigat în cadrul campaniei “De Paște Dăruiește
Bucurie!”, câștigătorii își oferă acordul expres de a fi fotografiați iar imaginile
rezultate să fie utilizate în campaniile de comunicare organizate de Palas Mall:
facebook, testimoniale TV, presa scrisă și online, site-ul Palas.

Pentru acordarea taloanelor de participare la tombolă, sunt valabile bonurile fiscale
cumulate din perioada 26 martie – 11 aprilie 2015, ora 16.45 de la magazine diferite din
Palas Iasi.
O persoană poate primi, cel mult 50 de taloane de participare la tombolă, indiferent
de valoarea cumulată a cumpărăturilor făcute.
Nu se accepta bonurile fiscale deteriorate/rupte/murdare/sifonate care nu pot fi lizibile.
Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda
contravaloarea lor în bani. Ridicarea premiilor se va face doar pe baza buletinului
de identitate si a bonurilor fiscale ștampilate cu Palas Mall.
În

cazul refuzului scris

al câştigătorilor de a beneficia de premiu sau

nerevedincarea premiului în termenul de 7 zile calendaristice de la data comunicarii
castigului, castigatorul desemnat va pierde dreptul de atribuire a premiului.
Câştigătorul va fi anunţat telefonic sau, dacă nu posedă telefon, va fi anunţat prin
expedierea prin poştă a unei scrisori recomandate. În cazul în care câştigătorul nu
se prezintă pentru a-şi revendica premiul in termenul de 7 zile calendaristice
stipulat mai sus, vom înţelege că renunţă la premiu. Revendicarea premiului va fi
consemnată prin încheierea unui proces verbal între câştigător şi Organizator.
Numele câştigătorului tombolei va fi afişat la Centrele Informaţionale din Palas Mall,
pe site-ul www.palasmall.ro şi pe pagina Facebook/PalasIasi
Valoarea comercială totală a premiilor este de 62.730 lei (TVA inclus).
Valoarea totală a premiilor de tip Masa Pachet Paste este de 7.667 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 451 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip cremă de mâini Oriflame este de 951 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 7.99 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip brățară mărțișor este de 2.082 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 9.42 lei (TVA inclus)

Valoarea totală a premiilor de tip voucher XBody este de 3.400 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 100 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher Diqis este de 476 lei (TVA inclus). Valoarea
unitara a premiilor de acest tip este de 14 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip gel de duș Yves Rocher este de 238 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 7 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip lapte reparator Yves Rocher este de 952 lei (TVA
inclus). Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 7 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip Coca Cola 2 L este de 7.378 lei (TVA inclus). Valoarea
unitara a premiilor de acest tip este de 7 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher la Cornice 20 lei este de 850 lei (TVA
inclus). Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 20 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher Goana 35 lei este de 595 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 35 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher Meli Melo 20 lei este de 320 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 20 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher Bliss 50 lei este de 600 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 50 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip sticla vin Bucium este de 6.600 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 12 lei (TVA inclus)

Valoarea totală a premiilor de tip voucher La Folie 10 lei este de 680 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 10 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip cozonac/panettone este de 18.700 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 22 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip suport telefon este de 1.381 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 11.6 lei (TVA inclus)
Valoarea totală a premiilor de tip voucher EuroTaxi este de 9.860 lei (TVA inclus).
Valoarea unitara a premiilor de acest tip este de 10 lei (TVA inclus)

3. Perioada de desfăşurare a campaniei
Campania se va desfăşura în perioada 26 martie -11 aprilie 2015, ora 17.00 conform
prezentului regulament.
4. Dreptul de participare si efectele juridice
La campania “De Paște Dăruiește Bucurie!” participă numai persoanele fizice,
indiferent de vârstă.
Nu au drept de participare la această campanie următoarele persoane: angajaţii S.C.
Iulius Management Center S.R.L., angajaţii firmelor din Palas Iași, angajaţii firmelor
implicate în organizarea acestei promoţii, precum şi membrii familiilor acestora.
Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor
prezentului regulament.
In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor, acesta va fi indreptatit sa
intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal,
iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil (ca urmare a unei alte
situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia
premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Organizatorul concursului este
absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si

de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de
participarea minorului la prezenta campanie.
5. Mecanismul Campaniei
5.1. Pentru obținerea premiilor INSTANT trebuie:
1. Să cumperi din orice magazin Palas Mall până cumulezi 150 Ron
2. Să ceri bonul fiscal de la magazin/e
3. Să mergi la Centrul de Premiere din zona Grafitti cu bonurile fiscale adunate
Pentru câştigarea premiilor instant se pot folosi doar bonurile fiscale din ziua
respectivă.
5.2. Pentru obținerea premiilor acordate prin tragere la sorți trebuie:
Perioada de desfăşurare: 26 martie – 11 aprilie 2015
Pentru a participa trebuie:
1. Să cumperi din orice magazin Palas Mall până cumulezi 150 Ron
2. Să ceri bonul fiscal de la magazin
3. Să mergi la Centrele Info cu bonurile fiscale adunate
4. Să completezi taloanele valorice primite şi să le introduci în urna de la Centrul de
Premiere, langa Grafitti Cafe
5. Taloanele pentru tragerea la sorti se ofera pe baza bonurilor cumulate pana in data
de 11 aprilie 2015, inclusiv.
6. Premiile pe loc se ofera pentru bonuri cumulate numai din ziua revendicării
premiului.
Exemplu: la 150 Lei cumpărături în mall ai 1 talon, la cumpărături de 310 Lei ai 2 taloane,
etc.
La această tombolă nu au voie să participe vânzătorii şi patronii magazinelor, angajaţii
Palas Mall şi toţi cei implicaţi în organizarea acesteia. Palas Mall nu îşi asumă
responsabilitatea pentru taloanele pierdute, ilizibile, incomplete, deteriorate, depuse în
alte urne sau aduse după data limită de depunere (11 aprilie 2015, ora 16.45).
Fotocopiile sau reproducerile taloanelor nu sunt acceptate. Toate materialele rezultate în
urma tombolei devin proprietatea Palas Mall cu toate drepturile aferente (prelucrare,
publicare, utilizare informaţii conţinute).

Cumparatorii au obligatia de a pastra bonurile fiscale in baza carora au primit taloanele cu
care au participat la tombola. Revendicarea premiului se poate face doar in baza talonului
extras si completat, insotit de bonul fiscal aferent acestuia.
ATENTIE: ÎN NUMELE FIECĂRUI CLIENT CARE COMPLETEAZĂ ACEST TALON,
PALAS MALL VA DONA 1 LEU PENTRU A SPRIJINI ORGANIZAȚIA “SALVAȚI
COPII” PENTRU DOTAREA CU ECHIPAMENTE DESTINATE COPIILOR NĂSCUȚI
PREMATUR A SPITALULUI DE COPII “SF. MARIA” IAȘI

Regulamentul de participare autentificat este disponibil la Centrele Info Palas Mall şi pe
www.palasmall.ro în mod gratuit, oricărui solicitant.
In mod aleatoriu, organizatorul campaniei isi rezerva dreptul de a solicita bonul fiscal si
dovada cumparaturilor de pe bon.
Fotocopiile sau reproducerile taloanelor nu sunt acceptate. Toate materialele rezultate în
urma tombolei devin proprietatea Palas cu toate drepturile aferente (prelucrare, publicare,
utilizare informaţii conţinute).
Cumpărătorii au obligaţia de a păstra bonurile fiscale în baza cărora au primit
taloanele cu care au participat la tombolă. Revendicarea premiului se poate face
doar în baza talonului extras şi completat, însoţit de bonurile fiscale aferente
acestuia.
ATENŢIE:
BONURILE

DE LA AUCHAN SUNT ACCEPTATE NUMAI IN CAZUL IN CARE SUNT

COMPLETATE DE UN BON DE CUMPARATURI DE LA MAGAZINELE DIN PALAS MALL IN
VALOARE DE MINIM 100 LEI, ALTFEL ELE NU POT FI VALIDATE PENTRU PARTICIPAREA
LA TOMBOLA CU PREMII.
CASELE DE SCHIMB VALUTAR si BĂNCILE NU PARTICIPĂ LA ACEASTĂ TOMBOLĂ PLUS
LOCATIILE CARE OFERA PLATA FACTURILOR PENTRU UTILITATI SI SERVICII.

6. Data tragerii la sorţi
Extragerea premiilor va avea loc astfel:


În fiecare zi în perioada 26 martie – 9 aprilie 2015, ora 17.00: 1 voucher în
valoare de 451 Lei pentru masa de Paste, catering La Cupola Palas Mall.



Pe 10,11 aprilie 2015, ora 17.00: 1 voucher în valoare de 451 lei La Cupola
Palas Mall.

7 . Condiţii de validare la extragere
Extragerile vor fi efectuate de către unul din clienţii Palas Mall în prezenţa unui
reprezentant al S.C Iulius Management Center S.R.L.Taloanele de participare extrase
prin tragere la sorţi vor fi validate de către reprezentantul S.C. Iulius Management Center
S.R.L., în prezenţa clienţilor care asistă la extragere.
Sunt considerate valide numai taloanele ce poartă ștampila Centrului Informațional
Palas Mall
Pentru premiile din cadrul tombolei vor fi extrase cate 3 taloane de rezerva.
In cazul in care castigatorul de drept desemnat prin tragere la sorti nu poate
accepta premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de
participare si de acces la aceasta campanie, stipulate in prezentul regulament,
organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la rezervele extrase, in ordinea
extragerii acestora, rezerve ce vor fi supuse acelorasi proceduri de validare.
Numărul de taloane de rezerva în situaţia prezentată mai sus este limitat la 3. Astfel,
în cazul înregistrării a 3 câştigători extraşi care au cedat dreptul de atribuire a
premiului sau nu s-au prezentat să îl ridice în termenul prevăzut în prezentul
regulament, respectivul premiu va rămâne în proprietatea societăţii organizatoare.
Daca in maxim 14 zile de la anuntarea castigatorului, acesta nu vine sa si-l ridice,
se considera ca a renuntat la el iar premiul revine in administrarea Palas Mall.
Extragerile vor fi efectuate de către unul din clienţii Palas (copil ales din rândul celor
prezenţi la extragere) în prezenţa unui reprezentant al S.C Iulius Management Center
S.R.L.

Taloanele de participare trebuie să conţină ştampila Palas Mall, fiind absolut obligatorie
completarea următoarelor date personale: nume, prenume, adresa (din actul de
identitate), cartier, seria și numarul actului de identitate, numar de telefon, data și anul
nașterii, email și ocupație.
În cazul în care taloanele de participare extrase nu îndeplinesc condiţiile de validare de
mai sus, acestea nu vor fi validate şi se va proceda la extragerea unor alte taloane de
participare din urnă.
S.C. Iulius Management Center S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele
pierdute, ilizibile, incomplete, deteriorate, depuse în alte urne sau aduse după data limită
de depunere (11 aprilie 2015, ora 16.45).

8. Prelucrarea datelor personale
Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de
identificare (nume, prenume, adresa din actul de identitate,orașul și cartierul, data și anul
nașterii, ocupatie, email şi nr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului,
acestea putând fi folosite, în mod gratuit, pentru activităţi publicitare (TV, audio, presă,
materiale promoţionale, outdoor) sau în alte campanii promoţionale organizate de S.C .
Iulius Management Center S.R.L. De asemenea, îşi dau acordul să participe la realizarea
şi difuzarea materialelor de promovare a prezentei campanii, precum şi să primească
obiecte promoţionale sau informaţii prin poştă, telefon, SMS au alte mijloace de
comunicare.
Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Iulius
Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea
prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu
caracter personal sub nr.6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Prin înscrierea la această promoţie, participanţii declară expres că sunt de acord cu
regulamentul Campaniei şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de
date a S.C. Iulius Management Center S.R.L..

Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identităţii; scopuri promoţionale, de
informare prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de
comunicare) cu privire la promoţiile S.C. Iulius Management Center S.R.L. sau alte acţiuni
de marketing desfăşurate în viitor de către S.C. Iulius Management Center S.R.L.
Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date, scriind pe,
adresa Palas Mall, Str. Palas, nr 7 A. , în atenţia Departamentului Marketing.
La cererea participanţilor adresată în scris, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:
a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod
gratuit, pentru o solicitare pe an;
b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
liberă circulaţie a acestor date.
c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
9. Taxe şi impozite
Impozitul pentru premiile obtinute de catre castigatori prezentului concurs se calculează
potrivit Codului Fiscal.
Impozitul pentru premiile a căror valoare individuală depaşeşte suma de 10.000 de lei
este in sarcina exclusiva a castigatorului unui astfel de premiu, acesta avand obligatia ca
in termen de 7 zile calendaristice de la anuntul castigului, sa achite direct Organizatorului
contravaloarea impozitului stabillit conform prevederilor Codului Fiscal. Neachitarea
impozitului de către câştigători în termenul anterior menţionat echivalează cu renunţarea
expresa a acestora la premiul castigat.
Impozitul pentru premiile a caror valoarea individuala este sub 10.000 de lei se va suporta
de către societatea organizatoare.
10. Regulamentul Oficial
Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui
solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Palas

Mall, nr. 7 A, Palas Mall, în perioada campaniei în zilele de luni până duminică, între orele
10.00-22.00.
11. Soluţionarea litigiilor
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie,
acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe
cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor
competente române.
12. Încetarea campaniei
Campania promoţională poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie
Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de
voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.
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