
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 
“Bunny Garden” 

Perioada campaniei: 21.04. – 27.04.2019 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1. Campania  promoțională  “Bunny Garden” (denumită  în continuare „Campania”) este 
desfășurată prin intermediul TRIGINTA TRES INTERNATIONAL S.R.L., o societate cu răspundere 
limitată română, cu sediul în Bucureşti, sectorul 3, aleea Ştefan Octavian Iosif nr. 4, bloc M54, etaj 3, 
apartament 36, România, avand CUI 33031780, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub 
numarul J40/4305/2014, (denumită în continuare „Agenția”) pentru și în beneficiul METROPOLIS 
INVESTITII IMOBILIARE S.R.L., persoană juridică cu sediul în șos. Vergului nr. 20, Galeria 
Comercială Esplanada, mezanin, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului București 
sub nr. J40/1684/2005, având C.U.I. 17176002, proprietar al Centrului Comercial Tom, ce se află 
situat în bd. Tomis nr 391, DN2A, Constanța (denumită în continuare “Organizatorul”). 

2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care Participanții 
la Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul Oficial"). 

3. Regulamentul Oficial al Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind 
disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre urmatoarele modalități: 

- accesând site-ul https://www.tom-constanta.ro/, secțiunea News&Promotions/Noutăți și Promoții 
(accesibil și de pe mobil sau tabletă), 

- printr-o solicitare scrisa trimisă în atenția Agenției, la sediul a les  a l  acestuia s i t u a t  î n  
B u c u r e ș t i ,  s t r .  M u șe t e ș t i  n r .  2 9 ,  a p .  2 2 ,  s e c t o r  1 , pe toată durata de 
desfășurare a Campaniei, sau 

- la standul promoțional al campaniei din incinta Centrului Comercial Tom. 

4. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informarii publicului, inclusiv 
prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de 
materiale le conțin vor fi interpretate în conformitate și completate  cu prevederile prezentului 
Regulament Oficial.  

5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa prezentul Regulament Oficial, 
inclusiv dreptul de a suspenda, înceta, întrerupe și/sau prelungi durata Campaniei, pe parcursul 
desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale, urmând ca astfel de 
modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel 
puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat ș i 
pe site-ul https://www.tom-constanta.ro/, secțiunea News&Promotions/Noutăți și Promoții 
(accesibil și de pe mobil sau tabletă). 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Campania este organizata în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind 
comercializarea produselor și serviciilor pe piață. 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI ȘI PERIOADA CAMPANIEI 

6. Campania este organizată și se desfășoară exclusiv și limitat în incinta Centrului Comercial Tom 
situat în bd. Tomis nr 391, DN2A, Constanța, cu luarea în considerare a Magazinelor Participante 
ce își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Comercial Tom, dar și a Magazinelor Participante 
reprezentate de FLANCO - Constanța Tom, situat în Constanța, jud. Constanța, b-dul Tomis nr. 
391, DN2A și Carrefour Constanta, ce își desfășoară activitatea la adresa bd-ul Tomis nr. 391, 
Constanta, jud. Constanța. 

  

7. Perioada de campanie (denumită în continuare „Perioada Campaniei”) pentru înregistrarea 
participanților se desfășoară în intervalul 21.04.2019– 27.04.2019, într-un spațiu special amenajat, 
situat în galeria comercială, standul de campanie fiind amplasat la parterul Centrului Comercial 
Tom, astfel: 
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a) în intervalul orar după cum urmează: Duminica 21.04 | 14:00 - 20:00; Luni - Vineri 26.04 | 13:00 - 
19:00 ; Sambata 27.04 | 10:00 - 16:00, sau 

b) în măsura epuizării tuturor voucherelor alocate unei zile de concurs – în limita celor 100 de 
vouchere disponibile/zi Campanie, indiferent de intervalul orar stabilit la lit. a), de mai sus, 

c) în măsura reportării de vouchere din zile precedente de Concurs, fie în intervalul orar menționat 
la lit. a), de mai sus, fie în limita voucherelor reportate + 100 de vouchere disponibile/zi de 
Campanie. 

2. Utilizarea și prezentarea voucherelor extrase de către Participanți, aferente etapei I a prezentei 
Campanii, va avea loc exclusiv în perioada 21.04.2019 – 31.05.2019, în cadrul Magazinelor 
Participante, enumerate în Anexa 2 la prezentul Regulament în limita programului de 
funcționare al acestora. După această dată, participanții nu se mai pot folosi, în mod valabil, de 
voucherele extrase, în sensul prezentei Campanii. 

3. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. Prin 
participarea la aceasta Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor 
prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu 
domiciliul în România, cu capacitate de exercițiu deplină, cu vârsta minima de 18 ani, împliniți 
până la data începerii Campaniei, care respectă termenii ș i condițiile prezentului Regulament 
Oficial (denumite în continuare individual „Participant" și colectiv „Participanți"). 

5. Dreptul de participare este condiționat de achiziționarea de produse/bunuri din cadrul oricărui 
magazin/centrul comercial ce își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Comercial Tom la, și 
prezentarea, concomitent cu înregistrarea Participantului, a bonului fiscal emis în condițiile de mai 
jos. Nu se vor lua în considerare, în special, bonuri emise de alte centre comerciale din Centrul 
Comercial Tom, cum ar fi: bănci, case de schimb valutar, cazino, prestatori de servicii de spălătorie. 
De asemenea, nu vor fi acceptate bonurile emise în urma plății de utilități, impozite sau taxe. 

6. La această Campanie nu au dreptul să participe persoanele fizice autorizate, nici angajații 
Organizatorului sau ai Agenției, sau ai celorlalte societăți implicate în organizarea Campaniei, după 
caz, respectiv membrii de familie ai acestora (însemnand copii, părinți, soș/ soșie, frate/soră). 

7. Participarea la această Campanie implică cunoașterea, anterioară înregistrării ca participant, și 
acceptarea integrală, expresă și neechivocă de către Participanți a prezentului Regulament Oficial 
și a tuturor anexelor acestuia. 

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE 

5.1. În cadrul Campaniei sunt oferite următoarele premii, conform prezentului Regulament Oficial: 

a)Etapa I: 

Premii mici, oferite pe 
loc

Cantitate Valoare unitate/
voucher (TVA 

inclus)

V a l o a r e t o t a l ă /
vouchere (TVA 
inclus)

Voucher* 350 buc. 25 lei 8.750 lei

Voucher* 200 buc. 50 lei 10.000 lei

Voucher* 150 buc. 100 lei 15.000 lei

33.750 lei
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* Utilizabil doar în cadrul Magazinelor Participante enumerate în Anexa 2 la prezentul Regulament.  

Voucherele vor fi puse în joc, în fiecare zi de Campanie, astfel: 
  

b)Etapa II: 

Marele Premiu reprezentând un voucher în valoare de 2.000 EUR (TVA inclus) ce poate fi folosit exclusiv 
în cadrul Magazinului Participant de la nr. 01 din cuprinsul Anexei 2 la prezentul Regulament Oficial, 
respectiv în cadrul FLANCO - Constanța Tom, situat în Constanța, jud. Constanța, b-dul Tomis nr. 391, 
DN2A. 

Marele Premiu în valoare de un voucher de 2.000 EUR se va câștiga prin tragere la sorți și va fi alocat 
unuia dintre cei maximum 700 de Participanți, înscriși conform prezentului Regulament, în cadrul etapei I 
de Campanie, și doar dacă aceștia își dau acordul în vederea înscrierii la Etapa II. 

Modalitatea de extragere și de acordare a Marelui Premiu este descrisa la Secțiunea 7 din prezentul 
Regulament Oficial. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, extragerea Marelui Premiu va putea fi efectuată fără prezența vreunuia dintre 
Participanți. 

5.2. Valoarea comercială totală a premiilor este 33.750 lei (etapa I) + 2.000 EURO (etapa II) (TVA inclus). 

5.3. Voucherele oferite în cadrul Campaniei: 

a) sunt oferite spre extragere, în cadrul Etapei I și II de concurs, 
b) în cadrul etapei I de concurs, au menționate pe suprafața acestora, în mod esențial: 

- valoarea lor – 25 lei/50 lei/100 lei (parte răzuibilă), 
c) în cadrul Etapei I de concurs, au menționate pe suprafața tip verso a acestora, în mod 

esențial: 
- Magazinele Participante, 
- data până la care pot fi folosite în mod valabil în cadrul Magazinelor Participante, 

respectiv 31.05.2019. 
d) singura formă agreată a voucherelor considerate ca fiind emise valabil în cadrul Campaniei 

este cea prezentată în Anexa 4 la prezentul Regulament, 
e) la ridicarea premiilor, Participanții vor semna un proces-verbal de primire a premiului câștigat, 

în forma prezentată la Anexa 3 a prezentului Regulament. 

8. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care, din motive ce țin de 
persoana Participantului, acesta din urma nu poate beneficia/nu beneficiaza efectiv de premiu 
(spre exemplu: utilizarea voucherelor în afara perioadei  menționate la art. 3.3, pierderea/furtul 

Ziua Voucher 25 lei Voucher 50 lei Voucher 100 lei

21.04.2019 50 buc. 29 buc. 21 buc.

22.04.2019 50 buc. 29 buc. 21 buc.

23.04.2019 50 buc. 29 buc. 21 buc.

24.04.2019 50 buc. 29 buc. 21 buc.

25.04.2019 50 buc. 28 buc. 22 buc.

26.04.2019 50 buc. 28 buc. 22 buc.

27.04.2019 50 buc. 28 buc. 22 buc.
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voucherelor, neîndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campanie menționate 
la secțiunea 4, de mai sus.). 

9. Orice alte costuri costuri/taxe conexe vor fi suportate exclusiv de catre Participanții câștigători. 

10. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea în 
numerar a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii și nici să solicite 
schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. 

11. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte 
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (de ex. costul de 
achiziționare a produselor ce determină înscrierea în baza unui bon valabil în sensul art. 6.1. pct. A 
lit. a), de mai jos). 

12. Voucherele emise în cadrul prezentei Campanii vor putea fi folosite în integralitatea sumei stipulate 
în cuprinsul lor doar într-unul (și doar unul) dintre Magazinele Participante. Pentru evitarea oricărui 
dubiu/neînțelegeri Participanții nu vor putea folosi voucherul primit pentru a achiziționa bunuri/
produse/servicii din două sau mai multe Magazine Participante, respectiv nu vor putea scinda 
conținutul sumei cuprinse în conținutul voucherului pentru achiziționarea, în baza aceluiași 
voucher, de produse/bunuri/servicii din două sau mai multe Magazine Participante. 

13. În cazul în care se realizează o achiziție, în baza voucherului primit, de la un Magazin Participant 
care nu determină epuizarea integrală a sumei stipulate pe voucher, Participantul nu va fi 
îndreptățit la restituirea diferenței dintre valoarea stipulată pe voucher și valoarea bunurilor/
produselor achiziționate. Pentru evitarea oricărui dubiu/neînțelegeri, voucherul primit se poate 
folosi o singură dată în cadrul unui singur Magazin Participant, iar la momentul la care se va utiliza 
în cadrul unui Magazin Participant voucherul primit, Participantul va lăsa voucherul la Magazinul 
Participant 
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SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI 

14. Pentru participarea și înscrierea valabilă în Campanie și pentru a avea șansa de a câștiga unul dintre 
voucherele acordate de către Organizator în cadrul prezentei Campanii, Participanții trebuie să 
respecte următoarele mecanisme: 

A.  În privința premiilor mici oferite de Organizator pe loc aferente Etapei I: 

a) sa achiziționeze, oricând într-una dintre zilele de perioadă a Campaniei, arătate la art. 3.2., de 
mai sus, d in  or ice  magaz in /cent ru  comerc ia l  ce  îș i  desfășoară  ac t iv i ta tea în  
cadru l  ga ler ie i  comerc ia le  a  Cent ru lu i  și cu respectarea dispozițiilor art. 4.2, unul sau 
mai multe produse ce însumează pe bonul fiscal emis suma de minimum 50 lei (tva inclus), 
inclusiv (magazine & food court) sau care însumează pe bonul fiscal emis suma de minimum 
100 lei, inclusiv (emis de Carrefour Constanta, ce își desfășoară activitatea la adresa bd-ul Tomis 
nr. 391, Constanta, jud. Constanța, menționat la nr. 02, din cuprinsul Anexei 2 la prezentul 
Regulament Oficial). 

b) să se prezinte, în zilele și în intervalul orar precizate la art. 3.2., de mai sus, la standul 
Organizatorului prin Agenție special amenajat, identificat la art. 3.2., de mai sus, din incinta 
Centrului Comercial Tom. 

c) sa prezinte promoterilor de la standul special amenajat, în original, bonul fiscal descris la lit. a), 
de mai sus, ce atesta una din condițiile menționate pentru participarea la Campanie, conform 
Regulamentului Oficial. 

Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie să fie emis între 21.04.2019 – 27.04.2019, r e s p e c t i v  î n  
p e r i o a d a  C a m p a n i e i ,  d e  c ă t r e  orice magazin/centru comercial ce își 
desfășoară activitatea în cadrul galeriei comerciale a Centrului (magazine & food court) și 
să ateste achiziționarea d e  p roduse care cumulează pe un singur bon suma de minimum 50 lei 
(tva inclus), respectiv de către Carrefour Constanta, ce își desfășoară activitatea la adresa bd-ul 
Tomis nr. 391, Constanta, jud. Constanța și să ateste achiziționarea de prodse care cumulează pe 
un singur bon suma de minimum 100 lei (tva inclus) -  (toate acestea așa cum sunt menționate la 
lit. a), de mai sus) conform Regulamentului Oficial și să nu fi fost înscris anterior în Campanie.  
d) după validarea bonului fiscal de către promoterul de la standul Organizatorului din Centrul 

Comercial Tom, Participantul va primi pe loc posibilitatea de a extrage unul dintre voucherele 
aflate pe masa situată la locul special amenajat, arătat la art. 3.2., de mai sus, aferent premiilor 
acordate în cadrul Etapei I a Campaniei, astfel cum au fost arătate la art. 5.1. lit. a), de mai sus. 
Numărul total de premii oferite de Organizator este limitat.  

e) premiile vor fi acordate de catre promoteri la standul special amenajat, pe loc, în limita stocului 
de astfel de premii disponibil în respectiva zi de Campanie. Premiile care nu sunt 
revendicate pe Perioada Campaniei de la promoteri nu pot fi revendicate în afara Perioadei 
Campaniei și nici nu vor putea fi revendicate ulterior încheierii Campaniei, urmând a rămâne la 
dispoziția Organizatorului prin Agenție. 

f) un participant la prezenta Campanie va putea primi un singur premiu în cadrul Etapei I de 
Campanie, dacă face dovada achiziționării de produse, respectiv a bonului fiscal în condițiile 
arătate la lit. a) și c), de mai sus, în conformitate și cu respectarea prevederilor Regulamentului 
Oficial. 

g) la finalul fiecărei zile de perioadă de campanie (21.04.2019 – 27.04.2019), un notar public va 
întocmi un proces-verbal în care va menționa, printre altele, numărul de vouchere emis în ziua 
respectivă și numărul de vouchere ce se vor reporta pentru a doua zi de Campanie, urmând ca 
ziua următoare de Campanie să înceapă cu excedentul din ziua precedentă, neutilizat, și cu 
cele 100 de vouchere aferente fiecărei zile de concurs, 

h) pe parcursul fiecărei zile de perioadă de campanie (21.04.2019 – 27.04.2019), odată cu 
înscrierea de Participanți și punerea la dispoziția acestora de vouchere, promoterii Agenției vor 
completa borderoul arătat în Anexa 7 la prezentul Regulament Oficial. 

B.  În privința Marelui Premiu oferit de Organizator prin tragere la sorți: 

a) este necesară îndeplinirea de către Participant a Etapei I de Campanie, respectiv întrunirea tuturor 
condițiilor menționate mai sus, la art. 6.1. pct. A lit. a) – h), cât și a tuturor celorlalte condiții 
menționate în prezentul Regulament Oficial și a Anexelor acestuia, 

b) este necesar ca, odată cu înscrierea la Campanie, potrivit Etapei I, să își exprime acordul de a fi 
participant și la Etapa II a acesteia, prin efectuarea mențiunilor necesare pe formularul de înscriere 
la Campanie, prezentat la Anexa 1 la prezentul Regulament,  

c) să completeze în mod corect și complet formularul de înscriere în Campanie, cu datele 
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personale solicitate (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail), completarea acestor 
date fiind obligatorie pentru înscrierea valabilă în Campanie, î n  v e d e r e a  i d e n t i f i că r i i  
a c e s t u i a ,  ș i să înscrie cu această ocazie numărul și data bonului fiscal aferente înscrierii 
la prezenta Campanie. 

1. Înainte de a se înscrie în Campanie, Participanților li se va solicita să citească Regulamentul 
Oficial al Campaniei, împreuna cu Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
inclusa în Regulamentul Oficial ca Anexa 5, și să confirme acceptarea și luarea la cunoștință a 
acestora prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe Formularul de înscriere, al cărui model se 
regăsește în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial, numai dupa citirea documentelor. 

2. Înainte de a se înscrie în Campanie, Participanților li se va solicita, de asemenea, să citească și 
să își exprime Consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusă în 
Regulamentul oficial ca Anexa 6, și să bifeze căsuțele corespunzătoare, pe care le acceptă. 

3. Fiecare Participant la prezenta Campanie se va putea înscrie valabil în Campanie o singură 
dată, indiferent de numărul de bonuri fiscale prezentate, conform prezentului Regulament. 

4. Un bon fiscal în baza căruia un Participant a fost înscris la prezenta Campanie poate fi folosit o 
singură dată în cadrul prezentei Campanii. 

5. În cazul înscrierii aceluiași număr de bon fiscal de mai multe ori, sau de înscriere a aceleiași 
persoane de mai multe ori, sau în orice alt caz de nerespectare a oricăror alte dispoziții prevăzute 
de prezentul Regulament, prezentate ca fiind condiții de înscriere valabilă la prezenta Campanie, 
va fi luată în considerare prima înscriere valabil efectuată aferentă bonului fiscal, restul înscrierilor 
efectuate cu nerespectarea dispozițiilor prezentului Regulament atrăgând în mod automat 
descalificarea în privința acestora din urmă. 

6. Un Participant poate să câștige un singur voucher aferent Etapei I de Campanie și, în caz de 
exprimare a acordului, poate să câștige și Marele Premiu aferent Etapei II  de Campanie, oferit 
prin tragere la sorți în cadrul Campaniei, chiar dacă, în ceea ce privește Etapa II de Campanie, 
este extras de mai multe ori în baza înscrierilor sale succesive, situație în care va fi considerat ca 
fiind extras o singură dată pentru Marele Premiu. 

7. Un Participant unic este cel identificat prin aceleași date de identificare furnizate cu ocazia 
înscrierii la Campanie, respectiv nume, prenume, număr de telefon și adresă de e-mail. În cazul în 
care Organizatorul consideră în mod întemeiat că o anumită participare nu a respectat toate 
condițiile Regulamentului Oficial, are dreptul de a o anula, fără a anunța în prealabil Participantul 
respectiv. 

8. Tentativa de încălcare a interdicțiilor stabilite la art. 6.3. și art. 6.4., prin înscrierea sau utilizarea 
succesivă/de mai multe ori, în cadrul Campaniei, a aceluiași Participant sau a aceluiași bon fiscal, 
dă dreptul Organizatorului de sancționa cu excluderea din Campanie a Participantului în cauza și 
pierderea oricarei posibilități de a mai câștiga vreun premiu în cadrul Campaniei. 

9. PARTICIPANȚII AU OBLIGAȚIA DE A PĂSTRA BONURILE FISCALE ÎNSCRISE ÎN 
CAMPANIE, ÎN ORIGINAL, PÂNĂ LA MOMENTUL TRAGERII LA SORȚI A MARELUI PREMIU, 
ACESTEA FIIND NECESARE PENTRU VALIDARE ÎN CAZUL CÂȘTIGULUI. În cazul în care 
Participantul declarat potențial câștigator nu poate prezenta bonul fiscal înscris în Campanie, în 
format fizic, care să ateste faptul că Participantul s-a înscris în mod valabil în Campanie, conform 
dispozițiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial, Participantul respectiv nu va fi validat 
câștigător și poate pierde orice drept de a solicita acordarea premiului de către Organizator. 

10. În toate cazurile, Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica validitatea datelor furnizate de 
participant la prezenta Campanie folosite pentru înscrierea în Campanie, precum și realitatea și 
autenticitatea numerelor de bon înscrise în Campanie. 

11. În toate cazurile, Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli 
suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei. 
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SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR 

12. Acordarea premiilor aferente Etapei I se va face pe loc, de către promoterii de la standul 
Organizatorului, în cadrul spațiului special amenajat, descris la art. 3.2, de mai sus, și vor putea fi 
folosite în cadrul Magazinelor Participante enumerate în Anexa 2 la Regulamentul Oficial. 

7.2. Desemnarea câștigătorului Marelui Premiu se va face prin tragere la sorți, ce va avea loc în 
următoarele condiții: 

- tragerea la sorți va avea loc în data de 27.04.2019, în cadrul standului amplasat in Centrul Comercial 
TOM. 
- la tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valabile efectuate de Participanții Etapei I din 
Perioada Campaniei și care și-au exprimat acordul de a participa și la Etapa II, conform prezentului 
Regulament Oficial; 
- tragerea la sorți se va realiza prin intermediul unui sistem electronic securizat de extragere, mai 
exact, tragerea la sorți presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire și extragere 
aleatorie, care va selecta câștigătorul și rezervele dintr-o bază de date ce conține toate înscrierile 
valide, conform prezentului Regulament Oficial; 
- tragerea la sorți va avea loc în prezenta unei comisii formate din reprezentanți ai Organizatorului și 
Agenției, și în prezența unui notar public. 

13. Pentru Marele Premiu pus în joc se va desemna prin tragere la sorți câștigătorul și un număr de 
3 (trei) rezerve, pentru situația în care câștigătorul nu este validat sau refuză să primească 
premiul. În cazul în care, din orice motiv, câștigătorul extras nu poate fi validat, atribuirea premiului 
respectiv se va face rezervelor acestuia, în ordinea extragerii lor, aceeași procedură de validare 
aplicabilă în cazul câștigătorului fiind aplicabilă și în cazul rezervelor. 

SECȚIUNEA 8. PROCEDURA DE VALIDARE A CAȘTIGĂTORULUI MARELUI PREMIU ȘI ÎNMÂNAREA 
PREMIULUI 

14. Ulterior desemnării câștigătorului Marelui Premiu al Campaniei, potrivit dispozițiilor de mai sus, 
Organizatorul prin Agenție va proceda la validarea acestuia, ocazie cu care se va verifica 
îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participantului în Campanie, precum și modul de 
desfășurare a acesteia. 

15. PENTRU A PUTEA INTRA ÎN POSESIA PREMIULUI, PARTICIPANTUL LA CAMPANIE TREBUIE 
SĂ PĂSTREZE ÎN ORIGINAL ȘI ÎN STARE BUNĂ/NEDETERIORATĂ BONUL FISCAL AL CĂRUI 
NUMĂR A FOST ÎNREGISTRAT ÎN CAMPANIE, PÂNĂ LA PRIMIREA PREMIULUI. Este interzisă 
reproducerea și falsificarea bonurilor fiscale înscrise în Campanie, precum și alterarea, în orice 
mod, a bonurilor originale sau a numerelor acestora. 

16. În cazul Marelui Premiu acordat prin tragere la sorți, câștigătorul va fi contactat telefonic de 
catre Organizator, prin reprezentanții acestuia, în vederea anunțării lui drept câștigător, în 
maximum 5 zile lucrătoare de la data desemnării acestuia drept câștigător. Organizatorul va 
efectua maximum 3 apeluri în vederea înștiințării, acestea fiind efectuate în intervalul orar 09:00 – 
18:00, timp de maximum 3 zile lucrătoare. Cu această ocazie, câștigătorilor li se va comunica 
modalitatea de transmitere a documentelor necesare în vederea intrării în posesie a premiului 
câștigat. 

17. Pentru ca un Participant să fie validat câștigător al Marelui Premiu oferit în cadrul acestei 
Campanii, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții: 

- să îndeplinească condițiile de participare stipulate în prezentul Regulament Oficial; 
- în cazul Marelui Premiu, să poată să fie contactat la numărul de telefon cu care s-a înregistrat în 
Campanie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data desemnării sale ca și câștigător, în intervalul 
orar 09:00 – 18:00;  
- în cazul Marelui Premiu apelurile vor fi înregistrate  pentru a putea fi utilizate  ca probă în 
eventualele contestații referitoare la procesul de validare a câștigătorului și de înmânare a premiului 
oferit în campania promoțională, precum și pentru scopul verificării modului în care este gestionată 
relația cu Participanții la Campanie. În plus, ulterior efectuării cu succes a apelului, acesta va 
transmite pe e-mail către Agenție, documentele și informațiile solicitate în vederea intrării în posesia 
premiului, în termenul indicat de Agenție, după cum urmează: nume, prenume, vârstă, adresa de e-
mail, copia bonului fiscal, precum și copie CI. 
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- transmiterea informațiilor și a documentelor necesare parcurgerii procesului de validare se 
realizează prin e-mail, la adresa mihai.scarlat@ymail.com, în care vor atașa toate documentele 
solicitate,  
- Participantul va trebui să trimită pe e-mail documentele și informațiile solicitate în cadrul apelului 
telefonic, în termenul specificat, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data convorbirii 
telefonice. 
- dacă Participantul nu transmite documentele și informațiile solicitate în termen de 2 zile lucrătoare 
de la apelul telefonic, Participantul va fi invalidat și se va urma procedura contactarii rezervelor, în 
ordinea desemnării acestora. 
- în urma verificărilor și a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare pe e-
mail de primire a informațiilor și documentelor transmise și, în cazul în care acestea prezintă 
neregularități, Participantul poate fi anunțat în vederea solicitării de retransmitere a informațiilor/
documentului/elor pe e-mail. 
- ulterior confirmării primirii documentelor solicitate, conform dispoziției de mai sus, Participantul 
declarat câștigător va fi contactat de Agenție în vederea comunicării modului de intrare în posesie a 
Marelui Premiu, 
- Participantul declarat câștigător va prezenta documentele mai sus menționate în original, în 
vederea ridicării Marelui Premiu. 
- solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) și CNP se va realiza exclusiv în vederea 
îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Codul Fiscal sau de legislația fiscală aplicabilă cțștigătorului 
Marelui Premiu, după caz. 
- în ziua intrării efective în posesia Marelui Premiu câștigătorul trebuie să prezinte documentele 
menționate mai sus, în original, și să semneze un proces-verbal de predare primire a premiului, 
conform Anexei 3 la prezentul Regulament. 

18. În cazul în care câștigătorul Marelui Premiu nu poate fi contactat/refuză/se află în incapacitate 
de a intra în posesia premiului/nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament 
pentru a avea o înscriere valabilă, atribuirea premiului se va face către rezerve, în ordinea 
extragerii lor. 

19. Numele câștigătorului Marelui Premiu va fi afișată pe pagina de Facebook a Centrului Comercial 
Tom https://www.facebook.com/centrulcomercialtom, până la data de 29.05.2019, inclusiv. 

SECTIUNEA 9. ERORI ALE BONURILOR FISCALE/BONURI FISCALE NECORESPUNZATOARE 

20. Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri fiscale care sunt 
ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate etc. nu vor fi luate în considerare 
de către Organizator în vederea acordării premiilor. 

21. Organizatorul și Agenția nu își asuma nicio răspundere pentru astfel de bonuri fiscale 
(deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate etc.) sau care nu corespund acestui Regulament 
Oficial, sau pentru orice alți factori independenți de Organizator și Agenție, care ar putea afecta 
dreptul unei persoane de participare la prezenta Campanie și nu va acorda premiile pe baza unor 
astfel de bonuri fiscale, care nu întrunesc toate condițiile prevăzute în prezentul Regulament 
Oficial. Organizatorul și Agenția acestei Campanii nu își asumă răspunderea pentru nicio situație 
care nu rezultă din culpa lor exclusivă. 

SECTIUNEA 10. RĂSPUNDERE 

22. Prin participarea la Campanie, Participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se 
conformeze prezentului Regulament Oficial, precum și tuturor cerințelor ș i deciziilor luate î n 
conformitate cu Regulamentul Oficial de Organizator și Agenție în toate aspectele legate de 
implementarea prezentei Campanii. 

23. Organizatorul și Agenția implicați în organizarea prezentei Campanii nu au nicio obligație de a 
întreține corespondența cu solicitanții posesori ai unor bonuri fiscale considerate invalide conform 
acestui Regulament Oficial sau în situațiile unor revendicări ce apar ulterior acordarii efective a 
premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. 
Răspunderea Organizatorului și a Agenției implicați în organizarea prezentei Campanii cu privire la 
acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 
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24. Organizatorul și Agenția nu își asumă răspunderea: 

- pentru numerele de bon fiscal incomplete, inexacte sau incorecte înscrise în Campanie, 
precum și pentru înscrierile efectuate în baza unor bonuri fiscale emise anterior 
perioadei de Campanie sau după Perioada Campaniei; 

- pentru neprimirea, pierderea sau primirea cu întârziere a e-mail-urilor, respectiv 
neprimirea, pierderea sau primirea întârziată a SMS-urilor/e-mail-urilor trimise de catre 
Organizator Participanților și invers, determinate de factori independenți de voința sau 
controlul Organizatorului (cum ar fi, dar fără a se limita la, defecțiuni sau probleme 
tehnice ce țin de rețelele de telefonie, rețelele de internet, rețelele de curent electric 
etc); 

- dacă  numărul de  telefon declarat  nu poate  fi  utilizat  pentru contactarea  și  
identificarea Participanților (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, 
este blocat, nu se află în aria de acoperire etc). În acest caz, Organizatorul nu îl va 
putea contacta pe Participant în eventualitatea unui câștig; 

- pentru întreruperile serviciilor oferite de către terți - nefuncționalități ale furnizorilor de 
internet, nefunctionalitati ale furnizorilor de curent electric etc; 

- eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de e-
mail folosite la înscrierea în Campanie; 

- pentru pierderea și/sau deteriorarea bonurilor fiscale (pe care se regăsește numărul ce 
a fost înscris în Campanie) de către/aflate în posesia Participanților; 

- erorile în datele furnizate de către Participanți, dacă este cazul; acuratețea datelor de 
contact este responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare, Organizatorul nu are 
niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate, care 
au dus la imposibilitatea înmânării premiului sau la imposibilitatea identificării unui 
câștigător; 

- imposibilitatea desemnării unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive 
independente de Organizator; 

- cazurile în care câștigătorul nu respectă condițiile de validare detaliate în prezentul 
Regulament Oficial. 

4. Organizatorul și Agenția nu își asumă răspunderea si nu vor fi parte în disputele referitoare la 
utilizarea efectivă a premiilor. Aparitia sau existenta vreunei dispute sau litigiu referitor la utilizarea 
premiilor nu va influența principiul potrivit caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul 
Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial și care face dovada 
participarii valabile în Campanie. Din momentul primirii premiilor de catre câștigători, Organizatorul 
nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora. 

5. Organizatorul are dreptul de a invalida formularele de participare care conțin informații false ori 
vădit eronate și care nu îndeplinesc condițiile de validare. 

6. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoara 
înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi 
anulate. 

7. Organizatorul își rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin 
comportamentul fraudulos sau contrar bunelor moravuri, afectează bunul mers al Campaniei. 

8. Organizatorul Campaniei va acorda premii numai câștigătorilor care au luat parte la Campanie 
în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial și care fac dovada înscrierii valabile 
în cadrul Campaniei. În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau 
nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă 
dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce revin căștigătorului, fără ca 
Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului căștigător. În cazul în care 
Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul 
căștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de 
Organizator în legătura cu acesta. 

9. Organizatorul și Agenția sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de 
fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a 
Organizatorului/Agenției ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul și Agenția își 

Pagina !  din !  9 11



rezervă dreptul de a exclude definitiv din randul Participanților orice persoană care, prin 
comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în 
descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioada a Campaniei și implicit acesta nu 
va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au 
influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea 
răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

10. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată, privind drepturile 
Participanților la Campanie sau în legătura cu desfășurarea acestei Campanii sunt prevazute la 
Anexa 5 a acestui Regulament Oficial. 

11. Totodată, solicitările/reclamațiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură 
cu Campania se pot depune conform indicațiilor din Anexa 5. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE 

12. Organizatorul Campaniei nu este răspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor 
obligații fiscale legate de premiile oferite, cu excepția impozitului pe venit cu reținere la sursă 
aferent Marelui Premiu, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care 
Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl rețină ș i să î l transfere la bugetul de 
stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal sau în baza legislației aplicabile, 
după caz. 

13. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu premiul sunt în 
sarcina exclusivă a câștigătorilor. 

SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN 

14. Organizatorul prin Agenție își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând 
desfășurarea Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin 
evenimente care ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul 
va informa în cel mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea 
Campaniei prin intermediul Site-ului Campaniei https://www.tom-constanta.ro/, secțiunea 
News&Promotions/Noutăți și Promoții. 

SECTIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ 

15. Forța Majoră este evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare 
a prezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de către Organizator și care îl 
impiedică pe acesta să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

16. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente 
de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Campaniei conform 
Regulamentului Oficial sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea 
privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată 
sau întârziată. Organizatorul nu își asumă în niciun fel obligația de a prelungi Campania cu o 
perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora. 

17. Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda oricând desfășurarea 
Campaniei, pentru motive independente de voința sa sau în cazul în care intervin evenimente care 
ar îngreuna semnificativ derularea în condiții optime a Campaniei. Organizatorul va informa în cel 
mai scurt timp posibil publicul cu privire la suspendarea sau întreruperea Campaniei, prin 
publicare pe Site-ul Campaniei https://www.tom-constanta.ro/, secțiunea News&Promotions/
Noutăți și Promoții sau prin alte mijloace de informare a publicului. 

SECTIUNEA 15. LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator ș i Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale 
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amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele 
judecătorești române competente din București. 

Eventualele reclamații/sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite către Agenția 
TRIGINTA TRES INTERNATIONAL S.R.L., o societate cu răspundere limitată română, cu sediul în 
Bucureşti, sectorul 3, aleea Ştefan Octavian Iosif nr. 4, bloc M54, etaj 3, apartament 36, România, avand 
CUI 33031780, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/4305/2014, în termen de 
maximum 5 (cinci) zile de la data publicării câștigătorului validat. După această dată Organizatorul nu va 
mai lua în considerare nicio reclamație/sesizare.  

Eventualele reclamații/sesizări vor cuprinde în mod obligatoriu: 
a) numele, domiciliul/ reședința, precum ș i alte date necesare pentru identificarea și contactarea 

contestatorului; 
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația; 
c) indicarea prevederilor Regulamentului Oficial pe care se întemeiază reclamația/ sesizarea. 
Acestea se vor trimite exclusiv prin e-mail la adresa mihai.scarlat@ymail.com sau prin poștă la adresa 
București, str. Mușetești nr. 29, ap. 22, sector 1, sub sancțiunea neluării lor în considerare. 

Sesizările și reclamațiile se vor soluționa în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la data primirii. 
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