
1. ORGANIZATORUL 

  

“VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice (numită în 

continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în Piata 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 cu numărul 17 si 

2191, lanseaza Campania PokeWeekend.  

  

2. DURATA. TERITORIU 

  

Campania se desfasoara in perioada 23.07.2016 ora 00.00 – 24.07.2016 ora 23.59.59, pe 

teritoriul Romaniei. Setarile de timp sunt cele existente in sistemele Vodafone. 

  

3. MECANISMUL CAMPANIEI 

  

3.1 Descriere: Clientii Vodafone (prepay si postpay) vor putea naviga gratuit pe internet in limita 

a 10GB pe perioada Campaniei la activarea Bonusului PokeWeekend din aplicatia MyVodafone. 

Traficul de internet, in limita a 10GB, efectuat pe durata Campaniei nu va fi consumat din datele 

incluse in abonament sau extraoptiune. Traficul de date se poate utiliza pentru nevoile proprii ale 

Clientilor. 

  

Aplicatia My Vodafone este disponibila pentru a fi descarcata de pe terminalele cu sistem 

Android sau IoS. Detalii aici: https://www.vodafone.ro/termeni-aplicatie    

  

3.2 Client Vodafone: orice client Vodafone care detine cartela reincarcabila sau abonament, 

persoana fizica sau juridica, cu serviciile active pe durata Campaniei.  

  

https://www.vodafone.ro/termeni-aplicatie?mcare=gotobrowser


3.3 Terminal compatibil: Smartphone si Tableta (cele care sunt compatibile cu serviciile de 

data Vodafone). 

  

3.4 Viteza de functionare a traficului de date: Viteza de functionare este de pana la 150 Mbps, 

in functie de abonamentul sau extraoptiunea de date aflata pe contul clientului. Viteza este data 

de abonamentul / extraoptiunea clientului si de stadiul in care se afla acesta din perspectiva 

utilizarii datelor de pe cont. Daca un client a ajuns sa consume tot traficul de date inclus in 

abonament si utilizeaza serviciul cu limitare de viteza, atunci si traficul efectuat pe durata 

Campaniei va fi efectuat tot cu limitare de viteza.  

  

3.5 Utilizare excesiva: Vodafone isi rezerva dreptul sa limiteze viteza de functionare a traficului 

de date (pana la 128 kbps) pentru clientii care au o utilizare de peste 10 GB pe durata Campaniei. 

  

4. RASPUNDERE 

  

Răspunderea Vodafone este strict limitată la organizarea Campaniei si acordarea befeficiilor 

cuprinse in Bonus. Calitatea semnalului Vodafone poate fi afectata de mai multi factori printre 

care: aglomeratia, orele de varf in care se realizeaza traficul, conditiile climatice, s.a.m.d. In 

acest sens, Organizatorul nu garanteaza o anumita calitate a conexiunii de internet sau 

disponibilitatea traficului de date in toata aria de acoperire. 

  

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina 

imposibilitatea participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a acesteia ca urmare a 

unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice serviciilor GSM (ca de exemplu: 

incarcarea retelei, utilizarea incorecta a aplicatiei MyVodafone, iesirea din aria de acoperire 

Vodafone, utilizarea unor telefoane incompatibile cu serviciul de date mobile Vodafone etc).  

  

Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea 

Campaniei, Organizatorul va fi fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru 

perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata.  

 


