Regulamentul Campaniei
“1000 de mingi cadou"

Art. 1. ORGANIZATORUL
1.1.

Prezenta campanie intitulata “1000 de mingi cadou” (denumita in continuare „Campania”) este
organizata de societatea comerciala ERMES HOLDING S.R.L., cu sediul in Bucureşti Sectorul 2,
Strada Barbu Văcărescu, Nr. 201, GLOBALWORTH TOWER, Biroul Nr. 25, Etaj 11, înregistrată la
Registrul Comerţului Bucuresti cu nr. J40/13786/2005, cod unic de înregistrare RO 17852937,
denumita in cele ce urmeaza „Organizatorul”.

1.2.

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, oricarui solicitant, la sediul Centrului
Comercial Sos Pacurari nr 121 si online, pe site-ul www.era-iasi.ro pe toata durata Campaniei.

1.3.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de
modificari sa isi produca efectele numai dupa ce aceste modificari au fost comunicate
participantilor. Modificarile vor fi aduse la cunostinta participantilor prin afisare la sediul Centrului
Comercial Sos. Pacurari nr 121 si/sau pe site-ul www.era-iasi.ro.

Art. 2. PERIOADA ŞI LOCUL DE DESFAŞURARE
2.1.

Campania “1000 de mingi cadou" (“Campania”) se desfaşoara in data de 1 iunie 2018, in
intervalul orar 10:00 - 14:00, in incinta Centrului Comercial Era Shopping Park, situat in Iasi,
sos Pacurari nr 121, (denumit in continuare „Centrul Comercial”). Campania poate inceta si inainte
de ora 14:00, in momentul in care toate premiile oferite de Organizator au fost epuizate .

2.2.

In vederea desfasurarii Campaniei Organizatorul va infiinta un punct de informare in cadrul Centrului
Comercial („Punctul de Informare”), care va functiona in intervalul orar 10:00 - 14:00. In cadrul
Punctului de Informare clientii vor putea solicita informatii cu privire la Campanie si vor putea primi
premiul daca se incadreaza in conditiile prezentului Regulament.

Art. 3. CONDITII DE PRIMIRE PREMIU
3.1.

In cadrul prezentei Campanii Organizatorul ofera cate un premiu (constand intr-o minge), pana la
epuizarea acestora, fiecarui copil minor care se prezinta la Punctul de informare in intervalul orar
mentionat la punctul 2.1. de mai sus.

3.2.

Acelasi copil are dreptul la un singur premiu in cadrul acestei Campanii. Organizatorul işi rezerva
dreptul de a refuza acordarea premiului daca exista indicii certe sau suspiciuni ca acelasi copil a mai
primit inca un premiu in cadrul acestei Campanii sau daca exista indicii certe ca persoana care
revedinca premiul nu este copil minor..

3.3.

. Premiul (mingea) se acorda automat si aleatoriu si nu poate fi ales preferential de catre copil /
cel care il revendica.

Art. 4 PREMIILE ACORDATE
4.1.

Premiile acordate in cadrul Campaniei constau in 1000 (omie) de mingi, cu imagini diferite si cu o
valoare de 9,99 lei (TVA inclus) / fiecare, respectiv o valoare totala de 9.990 lei (TVA inclus).
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4.2.

Cele 1000 de premii vor fi acordate primilor 1000 de copii care se prezinta la Punctul de Informare in
intervaul indicat la art 2.1 de mai sus, pana la epuizarea acestora. Odata epuizate premiile instant,
Campania se incheie, chiar inainte de ora 14:00.

4.3.

In cadrul acestei Campanii, nu este posibila inlocuirea premiilor castigate cu contravaloarea
acestora in bani sau cu alte beneficii.

4.4.

Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor acordate in cadrul acestei Campanii; orice
relamatii cu privire la calitatea produselor se vor adresa producatorului sau distribuitorului produselor,
dupa caz.

Art. 5. TAXE ŞI IMPOZITE
5.1.

Orice obligaţie de natura fiscala in legatura cu premiul caştigat este in sarcina exclusiva a
caştigatorului, cu excepţia impozitului ce trebuie reţinut la sursa conform prevederilor legale in
vigoare - Titlul III din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioar
– in cazul in care acesta este datorat.

5.2.

Prin simpla acceptare a premiului, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare
aplicat de Organizator.

7.4.
Art.6. INCETAREA / SUSPENDAREA / MODIFICAREA CAMPANIEI
6.1.

Organizatorul poate modifica oricand prezentul Regulament, inclusiv poate prelungi durata
Campaniei, toate modificarile producandu-si efectele numai dupa ce au fost comunicate
participantilor, prin afisare la sediul Centrului Comercial Era Shopping Park sau pe site-ul www.eraiasi.ro.

6.2.

Campania poate inceta oricand, inainte de implinirea perioadei precizate de prezentul Regulament, in
baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare. Decizia de incetare a Campaniei va fi
anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Centrului Comercial sau pe site-ul www.era-iasi.ro

6.3.

Campania poate fi suspendata oricand, in baza deciziei Organizatorului, fara drept de compensare.
Decizia de suspendare a Campaniei va fi anuntata in prealabil, prin afisare la sediul Centrului
Comercial sau pe site-ul www.era-iasi.ro.

6.4.

Drepturile si obligatiile nascute inainte de data deciziei de incetare / suspendare / modificare a
Campaniei nu vor fi afectate de aceasta decizie.

6.5.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre participanti a
deciziei de incetare / suspendare / modificare a Campaniei, cat timp acestea sunt afisate la sediul
Centrului Comercial sau pe pe site-ul www.era-iasi.ro.

6.6.

Orice imprejurare independenta de Organizatorului, imprevizibila si insurmontabila, intervenita dupa
data inceperii prezentei Campanii si care impiedica executarea acesteia este considerata forta majora si
exonereaza de orice raspundere Organizatorul.

Art.7. CONTESTATII
7.1. Orice cererea scrisa, expresa si motivata, in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la orice nereguli
constatate in desfasurarea Campaniei sau orice nerespectari ale Regulamentului, poate fi depusa oricand la
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Biroul de Administratie din cadrul Centrului Comercial pe perioada Campaniei, insa nu mai tarziu de ora
12:00 a zilei de 2 Iunie 2018 inclusiv. Orice sesizare depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va mai fi
luata in considerare. In cuprinsul sesizarii, se vor completa si datele de contact (i.e. adresa / email) unde
raspunsul la sesizare trebuie expediat.
7.2. Solutionarea sesizarilor se va efectua in termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la depunerea acestora.
Raspunsul la sesizare va fi comunicat de catre Organizator, prin posta sau email, la adresa indicata in sesizarea
depusa.
7.3. In cazul in care in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile
Campaniei nu au fost respectate, Organizatorul işi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.
7.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a Campaniei,
precum si in caz de abuz din partea participantilor.
Art.8. DISPOZITII FINALE
8.1.

Validarea si acordarea premiilor se va face conform prezentului Regulament.

8.2.

Prin primirea premiului, castigatorul declara in mod liber, expres şi neechivoc ca nu are niciun fel de
pretentii prezente şi/sau viitoare, de nicio natura, faţa de Organizator.

8.3.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe
cale amiabila. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi
solutionate de instantele judecatoresti romane competente, in circumscriptia carora se afla sediul
Organizatorului.

8.4.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu participantii la aceasta Campanie,
indiferent de natura solicitarii acestora sau de obiectul corespondentei.

Redactat intr-un exemplar original.
Organizator S.C. “ERMES HOLDING” S.R.L.
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