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REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMO ŢIONALE 

“Câ știgă un Mini One cu HTC One mini sau Samsung 
GALAXY S4 mini” 

 
 
 
I. ORGANIZATORUL. 

1. Societatea comercială “VODAFONE ROMÂNIA Societate pe Ac ţiuni” , furnizor de 
servicii de comunicaţii electronice (numită în continuare “Vodafone” sau 
“Organizatorul”), cu sediul social în Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, 
Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, cod unic RO 
8971726, cont RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la Banca ING BANK, 
capital social subscris şi vărsat de 70.341.714,17 lei, având prelucrarea de date cu 
caracter personal notificată şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de 
Date cu Caracter Personal numărul 2191 din data 30 mai 2006, reprezentată de Dl 
Streichert Till , cetăţean german - în calitate de Administrator, lansează în scopul 
promovării telefoanelor HTC One Mini  sau Samsung Galaxy S4 Mini, o campanie 
promoţională intitulată  "Câștigă un Mini One cu HTC One mini sau Samsung 
Galaxy S4 mini ” (denumită în continuare “Campania” sau “Promoţia”) cu susţinerea 
partenerului tehnic Netopia Societate cu Răspundere Limitată, denumit în continuare 
“Netopia”, în conformitate cu prezentul regulament (numit în continuare 
“Regulamentul”) ce respectă dispoziţiile legale în vigoare.  

2. Prezentul Regulament are caracter obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul, 
împreună cu detaliile Campaniei Promoţionale, sunt disponibile gratuit oricărui 
participant în magazinele Vodafone şi pe site-ul www.vodafone.ro (denumit în 
continuare “Website-ul Campaniei” sau “Site-ul”) pe întreaga durată de desfăşurare 
a Promoţiei. 

3. Participanţii la Promoţie vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la 
Promoţie, vor putea face sugestii sau reclamaţii, apelând gratuit din reţeaua 
Vodafone numărul *222, de luni până vineri între orele 10:00 – 22:00 iar sâmbata-
duminica între orele 10:00-18:00. 

 
II. SCOPUL. DURATĂ. TERITORIUL   

1. Prezenta Promoţie se desfăşoară în condiţiile legii şi are ca scop promovarea 
telefoanelor Samsung GALAXY S4 mini şi HTC One mini în rândul abonaţilor şi 
posesorilor de cartele reîncărcabile Vodafone. 

2. Prezenta Promoţie se va desfăşura în conformitate cu condiţiile Regulamentului, în 
perioada 25.10.2013 ora 12:00:00.000 - 21.11.2013 ora 23:59:59.999 inclusiv 
(denumită în continuare “Durată” sau “Perioada Promoţiei”). Vor avea loc 4 
extrageri, câte una pe săptămână, pentru a stabili câştigătorii. 

3. campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României. 
 
III. PARTICIPANŢI 

1. La Promoţie poate participa orice client Vodafone, abonat, posesor de cartelă 
reîncărcabilă Vodafone sau  utilizator al acestora, care a împlinit vârsta de 16 ani. 

2. Vodafone consideră că fiecare Participant deţine cu titlu legal cartela SIM sau are 
autorizarea expresă a proprietarului cartelei SIM ce corespunde numărului de 
telefon mobil cu care Participantul este înregistrat în Promoţie. 

3. Angajaţii societăţii “Vodafone”, partenerul tehnic, soţii şi rudele acestora de până la 
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gradul IV inclusiv, nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie. De asemenea, 
colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii Vodafone România Societate pe Acţiuni, 
cât şi angajaţii acestora, nu au drept de participare la Campanie.   

4. Fiecare participant este eligibil pentru un singur premiu în cadrul Campaniei. 
5. Prin participarea la această Promoţie, Participanţii se angajează să respecte fără 

rezerve prezentul Regulament. 
 
IV. MECANISMUL PROMOŢIEI. PREMIUL. 

1. Pe Perioada Promoţiei, clienţii Vodafone utilizatori ai serviciilor cu abonament sau 
cartelă reîncărcabilă, sunt invitaţi să trimită un SMS gratuit cu textul “MINI” la 
numărul scurt 2777 (acest număr este disponibil doar în reţeaua Vodafone) pentru a 
se înregistra în Promoţie (denumit în continuare “SMS de Înregistrare”). Prin 
trimiterea acestui mesaj SMS, clienţii devin Participanţi la Promoţie. 

2. În urma Înregistrării, Participanţii primesc un mesaj SMS de confirmare ce conţine 
mai multe detalii despre promoţie şi adresa de internet la care se poate consulta 
gratuit prezentul regulament. 

3. Pentru a se califica la tragerea la sorţi, Participanţii la Promoţie, trebuie să 
achiziţioneze, oricând pe Perioada Promoţiei, un telefon Samsung GALAXY S4 mini 
sau HTC One mini prin unul din canalele de vânzare ale Vodafone sau ale 
distribuitorilor autorizaţi Vodafone (incluzând canalele de vânzări online, telefonice 
sau prin intermediul agenţilor de vânzări). Se califică atât vânzările de telefon la preţ 
fără abonament precum şi vânzările de telefon în pachet cu servicii Vodafone, atât la 
semnarea unui contract nou cât şi la prelungirea unui contract existent. Se califică 
de asemenea vânzările făcute prin folosirea în totalitate sau parţială a punctelor din 
programul de loialitate Vodafone. 

4. Pentru fiecare telefon achiziţionat, Înregistrarea acestuia în concurs trebuie făcută 
de pe câte un număr unic de telefon. 
 

5. Premiile constau în 4 autoturisme Mini One în valoare totală de 421.489.20 
(patrusutedou ăzecişiunumiipatrusuteoptzeci şinou ăleişidou ăzecibani) RON 
(denumite în continuare “Premiul”), inclusiv impozitul pe premiu pe care îl va suporta 
Organizatorul, în valoare de 56.024.66 
(cincizeci şişasemiidou ăzecişipatrulei şişasezeci şişasebani) RON .  

6. Dotările standard vor fi diferite pentru fiecare premiu în parte din cauza 
disponibilităţii în stocul importatorului autorizat în România. 

7. Premiul nu conţine alte produse, bunuri sau servicii în afară de cele specificate în 
prezentul Regulament şi nu poate fi schimbat cu echivalentul lui în bani sau cu alte 
bunuri sau servicii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlocui Premiul cu un 
premiu echivalent ca specificaţii tehnice şi valoare.  

8. Pentru Premiu, Organizatorul va acorda invariabil câştigătorului garanţia legală 
oferită de producător. Astfel, orice reclamaţie privind defectele premiului, vor fi 
depuse la producător, distribuitor sau importator.  

9. SMS-urile trimise şi primite (de) la numărul scurt 2777 sunt gratuite. 
10. În afara tarifelor percepute pentru achiziţia unui telefon  Samsung GALAXY S4 mini 

sau HTC One mini , ce reprezintă exclusiv valoarea comercială a telefonului, 
conform tarifelor valabile la data achiziţiei, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. 
2 din O.G. 99/2000, Participanţilor nu li se va impune în contrapartidă nicio altă 
cheltuială directă sau indirectă. 

 
V. SELECTAREA ŞI VALIDAREA CÂ ŞTIGĂTORILOR. ACORDAREA PREMIULUI. 

1. Numerele de telefon mobil ale Participanţilor de pe care sunt trimise SMS-urile de 
Înregistrare sunt înregistrate în sistemul electronic computerizat, operat de 
partenerul tehnic Netopia în scopul selectării câştigătorului. Fiecare Participant la 
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Promoţie participă la tragerea la sorţi menţionată mai jos (denumită în continuare 
“Extragerea”) pentru desemnarea câştigătorilor, cu o şansă de câştig. Mai multe 
mesaje trimise la 2777 nu vor conferi Participanţilor mai multe şanse de câştig la 
tragerea la sorţi. Data achiziţionării unuia dintre cele două telefoane trebuie să fie 
anterioară datei la care a fost trimis SMS-ul. 

2. La extragere vor participa numerele de telefon mobil ale Participanţilor înregistraţi în 
sistemul electronic computerizat, pe Perioada Promoţiei. La extragere, vor fi 
selectaţi un (1) câştigător şi cincizeci (50) de rezerve pentru fiecare premiu. 

3. Vor avea loc 4 extrageri săptămânale, în urma fiecăreia din ele urmând a fi 
desemnat câte un câştigător. 

4. Extragerile vor avea loc pe 01.11.2013, 08.11.2013, 15.11.2013 şi 22.11.2013 în 
prezenţa unui notar public şi a unui reprezentant Vodafone, în conformitate cu legile 
aplicabile în România. Extragerea va fi efectuată prin mijloace electronice, 
garantând astfel că este aleatorie şi factorul uman nu poate interfera cu procedura 
de selectare a câştigătorului. 

a. Pentru fiecare extragere vor fi eligibili doar clienţii care au achiziţionat unul 
dintre cele două telefoane, Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One mini pe 
Perioada Promoţiei şi au trimis SMS de Înregistrare în săptămâna aferentă 
fiecărui premiu. (pentru primul premiu vor fi eligibili doar clienţii care au trimis 
SMS de Înregistrare în intervalul 25.10.2013 ora 12:00:00.000 - 31.10.2013 
ora 23:59:59.999, pentru al doilea premiu vor fi eligibili doar clienţii care au 
trimis SMS de Înregistrare în intervalul 01.11.2013 ora 00:00:00.000 - 
07.11.2013 ora 23:59:59.999, pentru al treilea premiu vor fi eligibili doar 
clienţii care au trimis SMS de Înregistrare în intervalul 08.11.2013 ora 
00:00:00.000 - 14.11.2013 ora 23:59:59.999 iar pentru al patrulea premiu vor 
fi eligibili doar clienţii care au trimis SMS de Înregistrare în intervalul 
15.11.2013 ora 00:00:00.000 - 21.11.2013 ora 23:59:59.999). 

5. Dacă, din orice motiv independent de voinţa Organizatorului, o extragere nu se 
poate efectua la data stabilită, aceasta va fi reprogramată la o dată viitoare, dar nu 
mai târziu de 02 decembrie 2013. 

6. În termen de 24 de ore de la Extragere câştigătorul va fi contactat pe numărul de 
mobil de pe care a fost trimis SMS-ul de Înregistrare la Promoţie, în scopul validării 
sale şi a comunicării modalităţii în care va intra în posesia Premiului.  

7. În cazul în care în decursul celor 24 de ore mai sus menţionate, contactarea 
telefonică a câştigătorului este imposibilă, după cel puţin 3 încercări de contactare 
din partea Organizatorului, acesta va fi înlocuit cu prima rezervă selectată şi aşa mai 
departe, până la desemnarea câştigătorului. 

8. În cadrul convorbirii telefonice, câştigătorului i se vor cere detaliile complete de 
identificare pentru a i se verifica identitatea la momentul predării premiului (nume, 
prenume, adresa completă, CNP) precum şi confirmarea achiziţiei unui telefon 
Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One mini pe Perioada Promoţiei, dovedită prin 
comunicarea codului IMEI al telefonului a  seriei şi numărului facturii  de achiziţie şi a 
datei de emitere a acesteia.  . 

9. În termen de 48 de ore de la data contactării, câştigătorul va trimite, prin fax, curier 
sau prin e-mail, o declaraţie semnată de acceptare a premiului câştigat şi prin care 
îşi exprimă acordul asupra procesării datelor cu caracter personal menţionate în 
prezentul Regulament, împreună cu (i) o copie a actului de identitate şi (ii) o copie a 
facturii de achiziţie a unui telefon Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One mini 

10. În cazul în care Câştigătorul desemnat nu transmite o copie a actului de identitate şi 
o copie a facturii de achiziţie a unui telefon Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One 
mâni în condiţiile menţionate la punctul (9) acesta va fi descalificat, iar  premiul în 
acest caz, va fi acordat următoarei rezerve, şi aşa mai departe. Numărul de fax şi 
adresa de e-mail vor fi comunícate câştigătorului şi telefonic cu ocazia contactării 
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acestuia ulterior extragerii. 
11. Participantul la Promoţie trebuie să facă dovada achiziţiei a unui telefon Samsung 

Galaxy S4 mini sau HTC One mini pe Perioada Promoţiei în nume propriu (conform 
facturii de achiziţie).  

12. În cazul Participanţilor utilizatori ai unor numere de telefon aparţinând unor persoane 
juridice, telefonul Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One mini trebuie achiziţionat 
pe Perioada Promoţiei, de către persoana jurídică titulară a contractului de 
abonament sau a cartelei SIM reîncărcabile selectate câştigătoare.  

13. Dacă pe perioada Campaniei, se transferă un număr de telefon către un alt abonat  
care ulterior este desemnat câştigător, persoana fizică sau juridică care deţinea 
numărul la momentul înregistrării în Promoţie trebuie să facă dovada achiziţiei unui 
telefon Samsung Galaxy S4 mini sau HTC One mini, în caz contrar, câştigătorul nu 
va fi validat.  

14. În cazul în care  câştigătorul nu a împlinit vârsta de 18 ani, declaraţia de acceptare a 
premiului va fi semnată de către părinţi sau de către tutore. 

15. Sub sancţiunea descalificării doar utilizatorii de drept ai cartelei SIM  de abonament  
sau “cartela Vodafone ” pot câştiga Premiul.  În vederea acordării lui, aceştia vor 
trebui să se identifice prin prezentarea cărţii de identitate şi  cartelei SIM. 

16. Utilizatorii participanţi la promoţie care utilizează pentru transmiterea SMS-ului de 
înregistrare cartele de abonament/cartele Vodafone, ce aparţin, unor terţi persoane 
fizice, sunt desemnaţi câştigători ai premiului acordat doar dacă sunt autorizaţi în 
baza unui  acord notarial semnat de persoana fizică titular/posesor al cartelei 
preplătite sau al abonamentului  conform prevederilor din acest capitol al 
Regulamentului.  Acest acord va fi transmis Organizatorului împreună cu celelalte 
documente de validare solicitate. În cazul în care nu există acest acord, premiul se 
acorda persoanei care face dovada posesiei cartelei preplătite prin prezentarea 
cartelei SIM. 

17. Dacă factura aparţine unei persoane juridice aceasta va intra în posesia premiului 
prin intermediul reprezentatului legal sau a unui împuternicit. 

18. Dacă o persoană juridică câştigă un premiu doreşte să cedeze Premiul unei 
persoane fizice/juridice va prezenta o declaraţie semnată şi ştampilată prin care îşi 
exprima acceptul de a ceda bunul. 

19. Numele câştigătorilor se va publica pe site-ul www.vodafone.ro.  
20. Predarea Premiului se va efectua în decurs de 90 de zile de la validarea 

câştigătorului, în condiţiile comunícate de către Organizator. 
21. Câştigătorul, în orice etapă a Promoţiei, inclusiv la Extragere, acceptarea premiului 

sau predarea acestuia, poate fi descalificat pentru următoarele motive: 
a. în cazul în care, indiferent de motiv, contactarea câştigătorului este imposibilă în 

termenul stabilit în acest Regulament; 
b. în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul fie nu semnează declaraţia de 

acceptare a premiului, fie refuză ca datele sale cu carácter personal să fie 
utilizate conform prezentului Regulament; 

c. în cazul în care câştigătorul nu face dovada achiziţiei unui telefon Samsung 
Galaxy S4 mini sau HTC One mâni în condiţiile stipulate de prezentul 
regulament, în termen de 48 de ore de la primirea apelului telefonic  

d. în cazul în care, indiferent de motiv, câştigătorul nu acceptă în totalitate 
prevederile prezentul Regulament sau nu se conformează cu acestea; 

e. în cazul în care titularul unui abonament are facturi neachitate către Vodafone. În 
această situaţie, titularul de abonament are posibilitatea de a-şi achita datoriile 
restante către Vodafone în termen de 72 de ore de la momentul comunicării 
faptului că este câştigător, pentru a i se acorda premiul. Altfel, premiul va fi 
acordat următoarei rezerve conform prezentului Regulament; 

f. în cazul în care participantul declarat câştigător nu a împlinit vârsta de 16 ani, 



 

 

5 

 

după cum se prevede în prezentul Regulament; 
g. în cazul în care câştigătorul nu poate fi contactat pe numărul de mobil cu care a 

participat în Promoţie, pentru a i se comunica ora şi locul livrării premiului;  
h. în oricare alte situaţii prevăzute în prezentul Regulament. 

 
VI. MODIFICĂRI 

1. Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adiţional 
ce va fi publicat pe Site. Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul 
Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toţi Participanţii 
înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obţinute. 
Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea Duratei 
Promoţiei, vor fi supuse procedurii de autentificare  de către un notar public şi vor 
face parte integrantă din acesta; modificările produc efecte de la data publicării lor 
pe Website-ul Promoţiei. 

2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor 
de către Participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate pe Website. 

3. În cazul în care Organizatorul anulează sau întrerupe Promoţia, un simplu anunţ în 
această privinţă va fi publicat pe Site-ul Promoţiei. Prin publicarea anunţului 
respectiv, Promoţia va fi anulată sau întreruptă automat şi nicio parte interesată nu 
va avea temei legal în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri. 

4. În caz de forţă majoră şi / sau caz forţuit ce fac imposibilă continuarea Promoţiei, 
Organizatorul poate întrerupe temporar sau definitiv Promoţia, operând modificările 
necesare, care vor fi comunicate publicului, fără ca acest lucru să îndreptăţească 
Participanţii să solicite despăgubiri. 

 
VII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

1. Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiului stabilit. 
Vodafone nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau imposibilitate a 
Participanţilor de a trimite sau primi SMS-uri de pe telefoanele mobile, care pot 
apărea din cauza unor probleme de natură tehnică. Toate SMS-urile de Înregistrare 
se vor considera primite de către Organizator la momentul înregistrării lor în sistemul 
electronic computerizat al Organizatorului, şi nu la momentul trimiterii lor de către 
Utilizatori. Participanţii recunosc şi acceptă că înregistrarea în sistemul electronic 
computerizat al Organizatorului reprezintă dovada datei, orei, minutului şi secundei 
primirii fiecărui SMS. 

2. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru defectele de fabricaţie, defecţiunile sau 
orice alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va livra întotdeauna câştigătorilor 
garanţia legală corespunzătoare fiecărui premiu. Prin urmare, orice reclamaţie 
legată de funcţionarea nesatisfăcătoare a premiilor se va înainta producătorului, 
furnizorului sau importatorului. 

 
 
VIII. PROTECŢIA ŞI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

1. Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă în mod expres şi neechivoc 
acordul că Organizatorul să proceseze gratuit, pe durata Campaniei, datele cu 
caracter personal ale Participanţilor în scopul desfăşurării acesteia, dar şi pentru 
organizarea publicităţii acesteia.  

2. Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal:  
i. pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil de pe care se trimit 

SMS-uri la numerele speciale, numele şi prenumele (în cazul în care 
acestea sunt transmise prin SMS);  

ii. pentru Câştigător: numărul de telefon mobil de pe care s-a trimis 
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SMS-ul de Înregistrare, numele şi prenumele, adresa, seria şi 
numărul actului de identitate, CNP, semnătură, fotografie, voce. 

iii. pentru Câştigătorul minor: toate datele menţionate mai sus la litera b 
şi numele şi prenumele părinţilor/tutorelui legal împreună cu 
semnătura acestora. 

3. Refuzul de a dezvălui aceste date către Vodafone sau refuzul prelucrării acestora va 
duce automat la descalificarea Participantului. 

4. Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date cu caracter personal (prin 
intermediul TV, radio, în presă, fluturaşi publicitari, alte materiale, etc.) terţilor se va 
limita numai la câştigătorul Premiului Campaniei şi va include numai numele şi 
prenumele acestuia, localitatea de domiciliu, fotografia şi vocea (conţinute din 
înregistrări fotografice, audio, video sau de alt tip, realizate în scopuri publicitare şi în 
legătura cu Campania). Participanţii îşi exprimă acordul în mod expres cu cele de 
mai sus prin simpla participare. În termen de 3 luni de la terminarea Promoţiei, 
datele cu carácter personal vor fi distruse. 

5. Organizatorul poate dezvălui anumite date ale Participanţilor sau ale Câştigătorului 
entităţilor care asistă Organizatorul în organizarea şi asigurarea publicităţii 
Campaniei, inclusiv către Upstream, societăţilor de marketing şi altele similare care 
realizează materiale legate de Câştigător, etc., ca şi publicului larg. Datele personale 
ale Participanţilor şi Câştigătorului pot fi dezvăluite şi autorităţilor publice conform 
legii. 

6. Mai mult decât atât, prin ridicarea Pemiilor, Câştigătorul consimte în mod automat să 
participe la activităţi publicitare relevante, cât şi că numele şi fotografia lui să fie 
utilizate de către Vodafone în scop publicitar, fără a primi niciun onorariu sau 
compensaţie pentru asta. Refuzul Câştigătorului de a lua parte la o activitate 
publicitară sau la alt tip de anunţ, cât şi refuzul de a i se înscrie numele pe liste 
publice, dacă aceast lucru i se va cere, îndreptăţeşte Vodafone să refuze acordarea 
Premiului, câştigătorul fiind astfel descalificat automat. Premiul câştigat va fi acordat 
următoarei rezerve. 

7. După încheierea Promoţiei, anumite date cu carácter personal (şi anume, numărul 
de telefon mobil, numele şi prenumele, adresa) pot fi folosite în vederea informării 
Participanţilor şi/sau Câştigătorului cu privire la activitatea Organizatorului. Dacă nu 
doriţi să primiţi astfel de informaţii, vă rugăm să trimiteţi prin fax o solicitare în acest 
sens, datată şi semnată, la următorul număr de fax: 037202 14.13. 

8. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, Organizatorul 
recunoaşte dreptul Participanţilor de a fi informaţi cu privire la prelucrarea, de a avea 
acces la datele prelucrate şi de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor incorecte. 
Participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de lege. Participanţii nu vor fi supuşi unor decizii individuale, aşa cum 
sunt ele definite în Legea Nr. 677/2001 şi se pot adresa instanţei de judecată 
competente. În vederea exercitării drepturilor precizate mai sus, Participanţii vor 
depune o solicitare scrisă, datată şi semnată la Organizator la următorul număr de 
fax: 037202 14.13. 

 
IX. RECLAMAŢII ŞI DISPUTE 

1. Orice dispută apărută în legătură cu Campania şi aplicarea prezentului Regulament 
va fi înaintată spre rezolvare unui Comitet format din 3 membri numiţi de Vodafone, 
format din următoarele persoane: un reprezentant al Departamentului Financiar, un 
reprezentant al Departamentului Juridic şi un reprezentant al Departamentului de 
Marketing, toţi din cadrul Vodafone. Fiecare Participant care se consideră prejudiciat 
se poate adresa instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea comitetului este 
obligatorie pentru Participanţi până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească 
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definitivă şi irevocabilă. 
2. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 

 
X. IMPOZITE ŞI TAXE 

1. Toate costurile ce decurg din ridicarea premiilor obţinute precum şi toate taxele 
aferente bunurilor şi serviciilor oferite ca Premii în cadrul Promoţiei, cu excepţia 
impozitului aferent Premiului ce cade în sarcina Organizatorului, precum şi orice altă 
cheltuială suportată de Câştigător ocazionată de intrarea în posesie a premiilor 
obţinute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul şi cazarea cad exclusiv în sarcina 
Câştigătorului.   

2. Câştigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea şi depunerea oricărei 
declaraţii de venit cu privire la câştigarea Premiului, după intrarea în posesia 
Premiului. 
Redactat conform dorinţei exprese a părţilor, procesat şi autentificat la sediul 

Biroului Notarial „EURONOT”, din Bucureşti, str. Dr. Grigore Mora nr. 16, sector 1, 
în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună 
cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părţilor să li se elibereze un număr de 2 
(două) duplicate. 
 

                                                            
SEMNĂTURA 

L.S. 
 

___________________ 
 

Streichert Till   
 

Administrator, VODAFONE ROMÂNIA Societate pe Ac ţiuni 
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ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2044 

Anul 2013, luna Octombrie, ziua 14 
 

Eu, DELIA CONSTANTIN , notar public, la cererea expresă a părţii m-am 
deplasat în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, unde am găsit pe: 

TILL STREICHERT , cetăţean german, domiciliat în Germania, identificat cu 
cartea de identitate nr. 133382596, eliberată de autorităţile din Republica Federală 
Germania, valabilă până în data de 16.07.2019, posesor al certificatului de 
înregistrare nr. 46014, emis de O.R.I. Ilfov în data de 01.03.2012, 
CNP7731016400011, cunoscător al limbii engleze, care s-a prezentat în calitate de 
reprezentant legal al VODAFONE ROMÂNIA Societate pe Ac ţiuni, societate cu 
personalitate juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle 
nr. 15, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9852/1996, CUI 
RO8971726,   

care, dup ă ce i s-a citit actul cuvânt cu cuvânt în limba eng leză de către 
traduc ător autorizat  TÎNJALĂ VIOLETA-MĂDĂLINA, cetăţean român, CNP 
2820324420066, autorizată în baza autorizaţiei nr. 14056/10.06.2008 emisă de 
Ministerul Justiţiei, a declarat c ă i-a în ţeles con ţinutul, c ă cele cuprinse în act 
reprezint ă voin ţa lui, a consim ţit la autentificarea prezentului înscris şi a 
semnat unicul exemplar.  

Consim ţământul cet ăţeanului str ăin, a fost luat de notarul public 
instrumentator, prin intermediul traduc ătorului autorizat, mai sus men ţionat.  

În temeiul art.12, lit. b), din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 
36/1995, republicată, cu modificările ulterioare 

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS 
 
S-a încasat onorariul în sumă de 300 lei +  72  lei TVA, achitat cu bf. nr. 10661/2013 

 
   TRADUCĂTOR,        NOTAR PUBLIC, 

                   L.S.                L.S. 
 
 

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de Delia Constantin, notar 
public, astăzi, data autentificării actului şi are aceeaşi forţă probantă ca originalul. 

 
 

NOTAR PUBLIC  
 

 

RROOMMÂÂNNIIAA  
UUNNIIUUNNEEAA  NNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  AA  NNOOTTAARRIILLOORR  PPUUBBLLIICCII  DDIINN  RROOMMAANNIIAA  

CCAAMMEERRAA  NNOOTTAARRIILLOORR  PPUUBBLLIICCII  BBUUCCUURREEŞŞTTII  
BBIIRROOUULL  NNOOTTAARRIIAALL  ““ EEUURROONNOOTT””   

LLIICCEENNŢŢĂĂ  DDEE  FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE  NNRR..  11662244//11444488//0044..0088..22001133  
BBuuccuurreeşştt ii ,,  SSttrr ..  GGrr iiggoorree  MMoorraa  nnrr..  1166,,  SSeeccttoorr  11  

Tel.: 021/231.34.72, Fax: 021/231.34.73   
NNrr..  îînnrreeggiissttrraarree  llaa  AANNSSPPDDCCPP  99334444 
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CERTIFICAREA CÂȘTIGĂTORILOR  
CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

“Câ știgă un Mini One cu HTC One mini sau Samsung 
GALAXY S4 mini” 

 
 

1. Săptămâna 1 – Ioni ṭă Aura ṣ-Marius  (administrator al firmei SC SANVIA 

2000 SRL), Buzău 

2. Săptămâna 2 – Enache Florian , București 

3. Săptămâna 3 – Georgescu Mihail , București 


