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S-a cerut autentificarea prezentului document 
 
SC Vodafone Romania S.A. 
 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE “TOMBOLA Vacante de vis”  
 
 
 
I. ORGANIZATORUL. 
 
(1) Societatea comercială “VODAFONE ROMANIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicații 

electronice (denumită în continuare “Vodafone” sau “Organizator”), cu sediul social în 
Piața Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, București,  România, înmatriculată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/9852/1996, Cod Unic de Înregistrare RO 8971726, cont bancar 
nr. RO79 INGB 0001 0081 5834 8920 deschis la ING Bank, capital social subscris şi vărsat 
de 70.341.714,17 Lei, autorizată să prelucreze date cu caracter personal în baza 
înscrierii în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu 
numărul  70, reprezentată de Dna. Florina Tanase, în calitate de administrator, lansează 
o Campanie Promoțională intitulată  "Tombola Vacante de vis” (denumită în continuare 
“Campania” sau “Promoția”).  
 

(2) Prezentul Regulament are caracter obligatoriu pentru toți participanţii. Regulamentul, 
împreună cu detaliile Campaniei Promoționale, sunt disponibile gratuit oricărui 
participant în magazinele Vodafone si partenere pe întreaga durată de desfășurare a 
Promoției. 

 
(3) Participanţii la Promoție vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la numărul 

de şanse, premii, acordarea premiilor şi alte detalii privitoare la Promoție, 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. DURATA. TERITORIUL   
 
(4) Prezenta Promoție se desfășoară în condițiile legii și are ca scop promovarea și 

creșterea vânzărilor serviciilor Vodafone în rândul utilizatorilor de telefonie mobila. 
 

(5) Prezenta Promoție se va desfășura în conformitate cu condițiile Regulamentului, în 
intervalul 11.07.2012 ora 10:00:00.000 şi 31.08.2012 ora 23:59:59.999 inclusiv 
(denumită în continuare “Durata” sau “Perioada Promoției”). Tragerile la sorți aferente 
ultimei săptămâni a Promoției vor avea loc luni, 3 septembrie 2012. 
 

(6) Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României. 
 
III.PARTICIPANȚI si magazinele participante 
 
(7) Campania se va desfasura in toate magazinele Vodafone si cele ale distribuitorilor 

autorizati Vodafone, deschise pana la data inceperii campaniei si in magazinul online 
Vodafone. 
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(8) La Promotie poate participa orice utilizator al rețelelor de telefonie mobilă autorizate in 
Romania, care a împlinit vârsta de 16 ani, prin răspunsul la practica comerciala a 
Organizatorului ce face obiectul Regulamentului (“Participantul”). 
 

(9) 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 Promotie. 

 
(10) Prin participarea la această Promoție, Participanții se angajează să respecte fără 

rezerve prezentul Regulament. 
 
(11) Angajaţii, colaboratorii, distribuitorii şi subdistribuitorii Vodafone Romania SA 

precum si angajatii acestora nu vor putea participa la concurs.  
Personalul societatii VODAFONE, sotii/soţiile acestora si rudele lor pana la gradul al 
doilea nu pot participa la Campanie. 

 
IV. PREMII 
 
(12)  Premiile alocate acestei Campanii constau in 57 de vacante (prin termenul de 

“vacanta” se intelege in acest caz, excursia catre destinatia castigatoare), definite prin 
conditiile si termenii descrisi mai jos astfel: 
 

a) Excursii Zilnice 
 
18 vacante in Creta 
Vacanta Include: 

 Bilete de avion  

 Transfer aeroport- hotel, hotel - aeroport 

 Cazare 7 nopti la hotel de 4 stele 

 Demipensiune inclus la hotel 
Serviciile de mai sus reprezinta premiul acordat castigatorului, alaturi de un 
insotitor. 
Valoarea pachetului este de 1190 EUR pentru 2 persoane. Valoarea  celor 18 vacante 
este de 21420 EUR 
Vacantele in Creta vor fi oferite la extragerile zilnice efectuate in urmatoarele 
perioade: 

 11.07- 15.07 ( 4 vacante) 

 30.07- 05.08 ( 7 vacante) 

 20.08- 25.08 ( 7 vacante) 
 

18 vacante in Barcelona 
Vacanta Include: 

 Bilete de avion  

 Transfer aeroport- hotel, hotel -aeroport 

 Cazare 7 nopti la hotel de 4 stele 

 Demipensiune inclus la hotel 
Serviciile de mai sus reprezinta premiul acordat castigatorului, alaturi de un 
insotitor. 
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Valoarea pachetului este de 1180 EUR pentru 2 persoane. Valoarea celor 18 vacante 
este de 21240. 
Vacantele in Barcelona vor fi oferite la extragerile zilnice efectuate in urmatoarele 
perioade: 

 16.07- 22.07 ( 7 vacante) 

 06.08- 12.08 ( 7 vacante) 

 26.08- 29.08 ( 4 vacante) 
 
16  vacante in Santorini 
Vacanta Include: 

 Bilete de avion  

 Transfer aeroport- hotel, hotel - aeroport 

 Cazare 7 nopti la hotel de 4 stele 

 Demipensiune inclus la hotel 
Serviciile de mai sus reprezinta premiul acordat castigatorului, alaturi de un 
insotitor. 
Valoarea pachetului este de 1338 EUR pentru 2 persoane. Valoarea celor 16 vacante 
este de 21408 
Vacantele in Santorini vor fi oferite la extragerile zilnice efectuate in urmatoarele 
perioade: 

 23.07- 29.07 ( 7 vacante) 

 13.08- 19.08 ( 7 vacante) 

 30.08- 31.08 ( 4 vacante) 
 

b) Excursii Mare extragere 
 

5 croaziere Mediterana de Vest 
Croazierele includ: 

 Bilete de avion  

 Transfer aeroport- hotel, hotel - aeroport 

 Cazare 7 nopti pe vas de 5 stele, in cabina exterioara cu balcon 

 trei mese principale in restaurantele principale in stil bufet 
Serviciile de mai sus reprezinta premiul acordat castigatorului, alaturi de un 
insotitor. 
Valoarea pachetului este de 2528 EUR pentru 2 persoane. Valoarea celor 6 croaziere 
este de 12640 

 
(13) Distributia premiilor pe perioada Promoției este următoarea:  

 

 zilnic 1 castigator care va  fi extras automat de catre calculator. Fiecare 
castigator va primi cate o excursie. 

 Mare extragere: 5 castigatori care vor fi extrasi automat de catre un calculator. 
Fiecare castigator va primi cate o excursie 
 

(14) Calatoriile se vor efectua pe parcursul lunii septembrie 2012 de catre toti 
castigatorii. 
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(15) Cheltuielile castigatorului si/sau ale altor persoane care il insotesc ce nu sunt incluse 
in categoria respectiva de premiu , asa cum este ea detaliata la punctul 12, se vor 
suporta exclusiv de catre castigatorii si insotitorii acestora. 
 

(16) Odata ce castigatorul validat a transmis datele personale si cele ale insotitorului 
conform regulamentului si s-a efectuat trimiterea datelor de catre agentia de turism 
catre operatorii din strainatate , nu mai sunt premise modificari, decat pe cheltuiala 
proprie a castigatorului. 
 

(17) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi 
contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor sau schimbarea acestora cu alte 
bunuri  si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor  premiilor. De 
asemenea, aceste premii nu sunt transmisibile. 

 
(18) Castigatorul poate si trebuie sa numeasca dupa ce este contactat de un 

reprezentant Vodafone dupa caz: 
a) Sotul/sotia sau partenerul de viata sau un copil, sau o alta persoana majora 

de care doreste sa fie insotit . 
 

(19)  Excursiile vor fi oferite de catre agentia de Turism Happy Tour. Datele de contact ale 
agentiei sunt : 
 
S.C. HAPPY TOUR S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/23452/ 13 dec. 
1994, C.I.F.  RO 684 24 31, COD IBAN RO 81 RNCB 0280 1195 516 400 04 
Sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, etaj 4, Aripa Vest, sector 1, 
intrare prin Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 56-60 
Tel. 307 06 30, fax. 307 06 40,  
 

(20)  Castigatorul are obligatia sa sune in termen de 48 de ore de la ridicarea 
voucherului, la unul dintre numerele de telefon ale agentiei de turism pentru a se 
inregistra si a furniza Agentiei de Tursim toate detaliile necesare efecturarii rezervarilor 
si calatoriilor precum si datele persoanle ale insotitorilor, optiunea pentru datele 
calatoriei si alte date solicitate de Agentia de Turism in vederea efecturarii rezervarilor. 
 

(21)  Agentia de turism va solicita codul unic al voucherului primit de la Organizator. 
Dupa verificarea acestuia Agentia va trimite catre castigatori voucherul pentru hotel si 
programul detaliat al vacantei. Este obligatoriu ca rezervarea telefonica sa fie ulterior 
confirmata si prin email, la adresa de mai sus a agentiei, pentru o evidenta corecta a 
datelor, fara posibile interpretari sau erori umane. 

(22)  Cu 14 zile inainte de plecare se vor emite si transmite electronic biletele de avion 
 

(23) Castigatorii trebuie sa aiba pasaport valabil pentru tarile non UE si carte de 
identitate valabila minim 6 luni /pasaport pentru tarile UE. 
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V. MECANISMUL PROMOȚIEI   
 
(24) Pentru a intra in Campanie participantii trebuie: 

a)  sa viziteze locatiile Vodafone si sa se inscrie la tombola prin completarea 
concomitenta a talonului de participare si inregistrarea electronica in 
aplicatia destinata campaniei; 

b) Sa viziteze magazinul online Vodafone, sa plaseze o comanda finala ( si sa nu 
denunte unilateral contractul in termenul legal prevazut de legislatia 
specifica, respectiv 10/ 14 zile lucratoare de la incheierea contractului, dupa 
caz) 
 

(25) Inscrierea in extrageri se va face pe baza urmatoarelor informatii : 
a) Numele si prenumele participantului 
b) Orasul din cartea de identitate 
c) Cod numeric personal 
d) Numar de telefon Vodafone 
e) Adresa de email ( optional) 

 
(26)  Pentru clientii care nu dispun de numar activ Vodafone se va oferi, in mod gratuit, o 

cartela Vodafone preplatita, pe baza careia se va face inscrierea. 
 
(27)  Criterii de inscriere: 

 Pentru premiile zilnice vor fi inscrisi la extragere: 
o  toti clientii care vor vizita una din locatiile participante, in perioada 

desfasurarii campaniei respectiv 11.07.2012 – 31.08.2012 si vor 
completa un talon de participare si se vor inregistra in aplicatia 
electonica, fara sa fie conditionati de nici o alta actiune 

o Toti clientii care vor vizita in perioada desfasurarii campaniei, 
respectiv  11.07.2012 – 31.08.2012 magazinul online Vodafone si vor 
efectua una din urmatoarele actiuni : 

 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 
2 ani indiferent de tipul de serviciu activat (voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Achizitie telefoane, accesorii la pret nepromotional 
 Achizitionarea unei cartele preplatite 
 Reincarcarea unei cartele preplatite 

 Pentru premiile de la marea extragere  vor fi inscrisi: 
o  toti clientii care vor vor completa talonul de participare si se vor 

inregistra in aplicatia electonica si vor efectua una din urmatoarele 
actiuni: 

 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 
2 ani indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 
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 Activarea de servicii aditionale ( extraoptiuni de voce mobila, 
voce fixa, date mobile, roaming, mesaje scrise, asigurare de 
telefon, factura electonica) 

 Achizitionarea de telefoane sau accesorii fara abonament 
 Achizitionarea unei cartele preplatite 
 Reincarcarea unei cartele preplatite 

o Toti clientii care vor vizita in perioada desfasurarii campaniei, 
respectiv  11.07.2012 – 31.08.2012 magazinul online Vodafone si vor 
efectua una din urmatoarele actiuni : 

 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 
2 ani indiferent de tipul de serviciu activat (voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Achizitie telefoane, accesorii la pret nepromotional 
 Achizitionarea unei cartele preplatite 
 Reincarcarea unei cartele preplatite 

 
(28)  In functie de actiunea efectuata la inscriere clientii vor beneficia de mai multe sanse 

de castig dupa cum urmeaza : 
a) Urmatoarele actiuni vor fi cotate cu 3 sanse de castig  pentru extragerea 

zilnica si marea extragere  

 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat (voce mobila, date mobile, 
voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 2 ani 
indiferent de tipul de serviciu activat (voce mobila, date mobile, 
voce fixa) 

b) Urmatoarele actiuni vor fi cotate cu 2 sanse de castig  pentru extragerea 
zilnica si marea extragere  

 Activarea de extraoptiuni de voce mobila, voce fixa, date mobile,  
roaming, mesaje scrise, asigurare de telefon, factura electonica; 

 Achizitionarea de telefoane sau accesorii la liber; 

 Achizitionarea unei cartele preplatite; 

 Reincarcarea unei cartele preplatite; 
c) Inscrierea in extragere fara efectuarea niciunei actiuni din cele metionate 

mai sus este cotata cu 1 sansa de castig numai pentru extragerea zilnica. 
 

(29) Fiecare client are dreptul la : 
a) o inscriere pe zi,pe numar de telefon;  
b) o inscriere in mare extragere 

 
(30) Castigatorii vor fi contactati de catre un reprezentant Vodafone. 

 
(31) Castigatorii vor trebui sa furnizeze reprezentantului Vodafone care ii apeleaza 

numele, prenumele, CNP-ul si numarul de telefon pe baza caruia s-a facut inscrierea la 
campanie si o copie a cartii de identitate trimisa prin posta sau scan. 
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(32) Castigatorii vor putea intra in posesia premiului doar dupa achitarea eventualelor 
datorii pe contul de client. 

 
(33) Castigatorii vor primi premiul (un voucher cu detaliile vacantei castigate) la adresa 

de livrare furnizata. Serviciul de transport se va efectua prin curier cu confirmare de 
primire (AWB).Costul de trasport va fi suportat de catre Vodafone Romania. 

 
(34) Informatiile cuprinse pe voucher vor fi : perioada calatoriei, destinatia; serviciile de 

care beneficiaza castigatorul; persoana de contact de la Agentia de Turism; conditii 
referitoare la transmisibilitatea acestuia; faptul ca in contul acestui voucher nu se dau 
bani. 

 
(35) Valoarea totală a Premiilor Zilnice este de  74,958.82  EUR, inclusiv impozitul pe 

premiu pe care îl va suporta Organizatorul pentru câștigătorii Premiilor Zilnice. 
 

(36) Valoarea totală a marilor premii este 14,921.41 EUR, inclusiv impozitul pe premiu 
pe care îl va suporta Organizatorul pentru câștigătorii Premiilor Zilnice. 

 
(37) Valoarea totală a Premiilor este de 89,880.22 EUR, inclusiv impozitul pe premiu pe 

care îl va suporta Organizatorul pentru câștigătorii Premiilor Zilnice. 
 

(38) Orice client poate deveni Participant la Promoția ”Vacante de vis” oricând pe 
Perioada Promoției, și va avea acces la tragerile la sorți zilnice si marea extragere  
începând din acea zi, dacă: 

a) Pentru premiile zilnice vor  vizita una din locatiile participante si vor 
completa talonul de participare si se vor inregistra in aplicatia electonica, 
fara sa fie conditionati de nici o alta actiune 

b) Pentru premiile din marea extragere  : 
1. vor completa talonul de participare, se vor inregistra in aplicatia 

electonica si vor efectua una din urmatoarele actiuni: 

 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobile, data 
mobile, voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 
2 ani indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobile, data 
mobile, voce fixa) 

 Activarea de servicii aditionale ( extraoptiuni de voce mobile, 
voce fixa, date mobile, roaming, mesaje scrise, asigurare de 
telefon, factura electonica) 

 Achizitionarea de telefoane sau accesorii fara abonament 

 Achizitionarea unei cartele preplatite 

 Reincarcarea unei cartele preplatite 
2. Vor finaliza o comanda pe magazinul online Vodafone ,nu vor 

denunta unilateral contractul in termenul legal prevazut de 
legislatia specifica, respectiv 10/14 zile lucratoare de la incheierea 
contractului si vor efectua una din urmatoarele actiuni : 
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 Activarea unui contract nou, pe o durata de 1 an sau 2 ani , 
indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, data 
mobile, voce fixa) 

 Resemnarea unui contract existent pe o perioada de 1 an sau 
2 ani indiferent de tipul de serviciu activat ( voce mobila, date 
mobile, voce fixa) 

 Achizitionarea de telefoane sau accesorii fara abonament 

 Achizitionarea unei cartele preplatite 

 Reincarcarea unei cartele preplatite 
 
(39)  Dupa inscrierea in campanie, ca răspuns, Participantul va primi automat un mesaj 

scris cu indemnul de a pastra contractul/ bonul fiscal in vederea validarii premiului și 
confirmarea participarii la tragerea la sorti. 
 

(40) Pe Perioada Promoției, Organizatorul își rezervă dreptul de a trimite un SMS prin 
care să îi solicite Participantului numele. 

 
VI. SELECTAREA CÂȘTIGĂTORILOR. EXTRAGERILE.ACORDAREA PREMIILOR.   
 
(41) Numerele de telefon mobil ale Participanților sunt înregistrate în sistemul electronic 

computerizat, în scopul selectării câștigătorilor. Fiecare Participant la Promoţie participă 
la extragerile electronice menţionate mai jos (denumite în continuare “Extragerile”) 
pentru desemnarea căştigătorilor conform prezentului Regulament. 
 

(42) Pe Durata Promoției vor avea loc: 
 

a) Extrageri zilnice pentru premiile zilnice, organizate in ziua urmatoare din 
inscrierile zilei precedente, si in fiecare zi de Luni pentru inscrierile din zilele 
de Vineri, Sambata si Duminica; 

b)  Marea Extragere pentru premiile mari organizata in data de 03.09.2012 
pentru inscrierile realizate pe toata durata de desfasurare a campaniei. 

 
(43) La fiecare extragere zilnica vor participa numerele de telefon mobil ale 

Participanților înregistrați în sistemul electronic computerizat, în intervalul orar 
00:00:00.000 – 23:59:59.999 din ziua precedentă. 

(44) La  extragerea finala vor participa numerele de telefon mobil ale Participanților 
înregistrați în sistemul electronic computerizat, în intervalul Luni 10.07.2012 ora 
00:00:00.000 – Sambata  01.09.2012, ora  23:59:59.999  

 
(45) La fiecare extragere, vor fi selectați cate un (1) câștigător și doua (2) rezerve, ceea ce 

înseamnă că pe întreaga Durată a Promoției vor fi selectați în cadrul Extragerilor : 
a) Zilnice: cincizeci si doi (52) de câștigători și o suta patru (104) rezerve. 
b) Marea extragere: cinci (5) câștigători și zece (10) rezerve. 

 
(46) Dacă, indiferent de motiv, un Participant decide să îşi schimbe numărul de telefon 

mobil pe Durata Promoţiei, el nu va mai putea participa la nicio Extragere. 
 
(47) Extragerile vor fi efectuate de către Vodafone, într-unul din sediile Vodafone în 

conformitate cu legile aplicabile în Romania. 
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(48) Extragerile vor fi efectuate prin mijloace electronice, garantând astfel că ele sunt 

aleatorii şi factorul uman nu poate interfera cu procedura de selectare a câştigătorilor. 
 
(49) Imediat după fiecare Extragere și în decurs de trei (3) zile lucrătoare de la aceasta, 

câstigătorul va fi contactat pe numărul de mobil cu care a fost inscris  la Campanie, cu 
scopul comunicării modalității în care se va intra în posesia premiilor menţionate. În 
cadrul acestei convorbiri telefonice, câştigătorului i se vor cere detaliile complete de 
identificare (nume, prenume, adresa completa, CNP) pentru a i se verifica identitatea la 
momentul predării premiului. În cazul în care în decursul celor trei (3) zile lucrătoare 
mai sus menţionate, contactarea telefonică a câştigătorului este imposibila, după cel 
puțin 3 încercări de contactare din partea Organizatorului, acesta va fi înlocuit cu prima 
rezervă selectată și așa mai departe. In cazul in care castigatorul refuza premiul, acesta 
va fi înlocuit cu prima rezervă selectată și așa mai departe. 

 
(50) În situația în care o rezervă devine câștigătorul premiului unei anumite zile și în 

același timp este extras căștigător la următoarea Extragere, acesta nu va putea încasa 
decât primul dintre cele doua (2) premii, premiul aferent celei de-a doua Extrageri 
revenindu-i următoarei rezerve. 

 
(51) Un castigator poate primi un singur premiu zilnic. 

 
(52) În termen de 5 zile de la data contactării, câştigătorii Extragerilor vor trimite, prin 

fax, curier sau e-mail, o declaraţie semnată de acceptare a premiului câştigat şi prin care 
își exprimă acordul asupra procesării datelor cu caracter personal menţionate în 
prezentul Regulament, împreună cu o copie a actului de identitate, altfel vor pierde 
dreptul asupra premiului câştigat care, în acest caz, va fi acordat următoarei rezerve, și 
așa mai departe. Numarul de fax și adresa de e-mail vor fi comunicate telefonic. 

 
(53) În cazul în care  câştigătorul unei Extrageri nu a împlinit vârsta de 18 ani, declaraţia 

de acceptare a premiului va fi semnată de către părinţi sau de către tutore (în 
conformitate cu prevederile Codului Civil). 

 
(54)  Doar posesorii cartelei SIM pot câştiga premiile puse în joc iar  în vederea acordării 

premiilor, posesorii trebuie să se identifice prin prezentarea cărții de identitate. 
Utilizatorii de cartele SIM pot fi câștigători ai premiilor acordate dacă sunt autorizati în 
baza unui acord scris de catre titularul de contract conform prevederilor din acest 
capitol al Regulamentului. În cazul în care câștigătorul este utilizator al unei cartele SIM 
reîncărcabile, proprietatea asupra cartelei SIM reîncărcabile se dovedește prin 
prezentarea acesteia, iar numele de pe talonul de participare la campanie trebuie sa fie 
acelasi cu cel al persoanei care prezinta cartela SIM. Daca acelasi numar de telefon al 
unei cartele reincarcabile este inscris in Campanie cu mai multe date personale se va lua 
in calcul prima inregistrare in Campanie. 

 
(55) În cazul în care câştigătorul unui Premiu este un numar de telefon mobil aparţinând 

unei persoane juridice (orice societate comercială, persoană fizică autorizată, societate 
civilă, reprezentanţă, ambasadă sau organizaţie nonguvernamentală), premiul va fi 
acordat utilizatorului, cu condiţia ca acesta din urmă să prezinte o adeverinţă semnată si 
stampilata de reprezentantul legal al persoanei juridice, prin care se declară că 
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persoana juridică a luat la cunoştinţă de participarea utilizatorului la Promotie şi 
certifică faptul că acesta este de fapt utilizatorul numărului de telefon mobil, impreuna 
cu o copie CI a reprezentantului legal. În cazul în care persoana juridică nu emite 
adeverinţa utilizatorului, persoana juridică poate, cu respectarea clauzelor prevăzute în 
prezentul Regulament, să revendice premiul în nume propriu. În cazul în care persoana 
juridica este radiata de la Registrul Comertului sau nu indeplineste  nici una dintre 
conditiile  descrise mai sus, Participantul şi/sau persoana juridică va fi descalificat/ă şi 
nu va avea dreptul de a primi premiul respectiv. Premiul castigat va fi atribuit către 
următoarea rezervă si asa mai departe.In cazul in care persoana juridica se afla in 
insolventa sau in faliment premiul va fi acordat numai in urma prezentarii unei adrese 
din partea administratorului judiciar/lichidatorului, semnata si stampilata. 

 
(56) Predarea Premiilor se va efectua în decurs de 30 de zile calendaristice de la 

încheierea Promoției. 
 
(57)  Orice câştigător, în orice etapă a Promoției, inclusiv la extragerea câştigătorilor, 

acceptarea premiilor şi predarea acestora, 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. numarul de telefon nu este activ la momentul desemnarii castigatorului 
c. 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; 

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, pentru a i se acorda premiul. Altfel, 
premiul va fi acordat următoarei rezerve conform prezentului Regulament; 

f. în cazul în care participantul declarat câstigator nu a împlinit vârsta de 16 ani, după 
cum se prevede în prezentul Regulament; 

g.  in cazul in care persoana juridica este radiata 
h. în oricare alte situații prevăzute în prezentul Regulament. 
i. In cazul in care comanda plasata in magazinul online a fost anulata (contractul a fost  

denuntat unilateral in termenul legal prevazut de legislatia specifica 10 /14 zile 
lucratoare de la incheierea contractului) 

 
VII. MODIFICĂRI 
 
(58) Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional 

ce va fi publicat in locatiile Vodafone. Vodafone îşi rezervă dreptul de a modifica 
prezentul Regulament. Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive şi toți 
Participanţii înregistraţi până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja 
obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea Duratei 
Promoției, 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. 
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(59) Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor 
de către Participanţi, atâta timp cât acestea sunt afişate in locatiile Vodafone. 
 

(60) În cazul în care Organizatorul anulează sau întrerupe Promoţia, un simplu anunţ în 
această privinţă va fi publicat in locatiile Vodafone. Prin publicarea anunţului respectiv, 
Promotia va fi anulată sau întreruptă automat şi nicio parte interesata nu va avea temei 
legal în a pretinde continuarea acesteia sau orice fel de despăgubiri. 

 
(61) În situatia în care Campania este suspendată sau întreruptă înainte de expirarea 

Duratei, adică înainte de 31.08.2012, Vodafone va acorda Premiile câştigate până la 
data anulării / întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament. 

 
(62) În caz de forţă majoră și / sau caz fortuit 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 
Participantii să solicite despăgubiri. 
 

VIII. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
 
(63) Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite. 

Participanţii recunosc şi acceptă că înregistrarea în sistemul electronic computerizat al 
Organizatorului reprezintă dovada datei, orei, minutului şi secundei vizitei in locatiile 
participante. 

 
(64) Cu exceptia cazurilor de forţă majoră (ex: pană de curent, etc.) Organizatorul va 

asigura echipamentul tehnic şi software-ul necesar Campaniei, fără a fi însă răspunzător 
pentru deficienţele tehnice ce nu pot fi controlate. Orice pretenţie va fi rezolvată de 
către Vodafone, în cazul în care este considerată întemeiată, astfel încât să se asigure 
egalitatea de şanse a Participanţilor și repararea (în natură) a prejudiciului, dacă acest 
lucru este posibil. 

 
(65) Organizatorul nu va fi răspunzător pentru defectele de fabricație, defecțiunile sau 

orice alte neajunsuri ale premiilor. Organizatorul va livra întotdeauna câștigătorilor 
garanția legală corespunzătoare fiecărui premiu. Prin urmare, orice reclamație legată de 
funcționarea nesatisfăcătoare a premiilor se va înainta producătorului, furnizorului sau 
importatorului. 
 
 

IX. PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
(66) Prin participarea la Campanie, Participanţii își exprimă în mod expres și neechivoc 

acordul ca Organizatorul să proceseze gratuit, datele cu carácter personal ale 
Participanţilor în scopul desfăşurării Campaniei. 
 
Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal:  

 
a) pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil pe baza caruia se face 

inregistarea in aplicatia electronica , mentionat pe talonul de participare, 
numele şi prenumele  
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b) pentru toţi câştigătorii: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, adresa, 

seria şi numărul actului de identitate, CNP 
c) pentru câştigătorii minori: toate datele menţionate mai sus la litera b şi numele 

şi prenumele părinţilor/tutorelui legal împreună cu semnătura acestora. 
 

Refuzul de a dezvălui aceste date către Vodafone sau refuzul prelucrării acestora va duce 
automat la descalificarea Participantului. 
 
(67) Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date cu caracter personal terților se va 

limita numai la câştigătorii premiilor Campaniei şi va include numai numele şi 
prenumele acestora, localitatea de domiciliu, numar de telefon. Participanţii își exprimă 
acordul în mod expres cu cele de mai sus prin simpla participare.  
 

(68) Organizatorul poate dezvălui anumite date ale Participanţilor sau ale Câştigătorilor 
entităţilor care asistă Organizatorul în organizarea şi asigurarea publicităţii Campaniei. 
Datele personale ale Participanţilor şi Câştigătorilor pot fi dezvăluite şi autorităţilor 
publice conform legii. 

 
 
(69) După încheierea Promoției, anumite date cu carácter personal (și anume, numărul 

de telefon mobil, numele şi prenumele) pot fi folosite în vederea informării 
Participanţilor şi/sau câştigătorilor cu privire la activitatea Organizatorului. Dacă nu 
doriți să primiți astfel de informații, vă rugăm să trimiteți prin fax o solicitare în acest 
sens, datată şi semnată, la următorul număr de fax: 037202 14.13. 
 

(70) 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 prelucrare, 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, așa 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. 

 
 
X. RECLAMAȚII ȘI DISPUTE 
 
(71) Orice dispută aparută în legatură 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 Romania. 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 
definitivă şi irevocabilă. Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 

 
XI. IMPOZITE ȘI TAXE 
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(72) Toate costurile ce decurg din ridicarea premiilor obținute precum și toate taxele 

aferente bunurilor și serviciilor oferite ca Premii în cadrul Promoției, cu excepția 
impozitului aferent premiilor ce cade în sarcina Organizatorului, precum și orice altă 
cheltuială suportată de Participanți ocazionată de intrarea în posesie a premiilor 
obținute, fără a se limita la cheltuieli cu transportul și cazarea cad exclusiv în sarcina 
câștigătorilor.   

 
(73) Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele cheltuieli suplimentare legate 

de Campanie pe care câștigătorul le-ar putea suporta. Cheltuielile inevitabile ocazionate 
de intrarea in posesie a premiilor Promotiei, cad exclusiv in sarcina câştigătorilor 
validati. 
 

(74) Câștigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea și depunerea oricărei 
declarații de venit cu privire la câștigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului. 

 
 
Prezentul Regulament a fost redactat de catre consilier juridic Biatrice Perceli, s-a semnat 
astazi data autentificarii de catre Notarul Public, în 4 (patru) exemplare din care 3 (trei) 
exemplare au fost eliberate partilor, unul fiind pastrat pentru arhiva Notarului Public.  
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
Florina Tanase 
Administrator, SC Vodafone Romania S.A. 


