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SC Vodafone Romania S.A. 

 
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  

“Simfonia Lalelelor, Pitesti”  
 
 
 
ORGANIZATORUL. 
 
Societatea comercială “VODAFONE ROMÂNIA S.A.”, furnizor de servicii de comunicaţii electronice 
(numita în continuare “Vodafone” sau “Organizatorul”), cu sediul social în Piata Charles de Gaulle nr. 15, 
sector 1, Bucuresti, 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, avand prelucrarea de date cu caracter personal notificata si inscrisa in Registrul de 
Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal numarul 2191 din data 30 mai 2006, reprezentată de 
Dna Florina Tanase - in calitate de Administrator, lanseaza in scopul promovarii produselor & serviciilor 
Vodafone Romania in judetul Arges, o campanie promoţională intitulată “Simfonia Lalelelor” (numita în 
continuare “Campania” sau “Promotia”), în conformitate cu prezentul regulament (numit in continuare 
“Regulamentul”) ce respecta dispoziţiile legale în vigoare.  

 
Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toti participanţii. Regulamentul, împreună cu detaliile 
Campaniei promotionale, sunt disponibile gratuit oricărui participant în magazinele Vodafone şi pe site-ul 
www.vodafone.ro (numit în continuare “Site-ul”), pe durata întregii Campanii.  

 
Participanţii la Campanie vor putea obţine informaţii suplimentare cu privire la acordarea premiilor şi  alte 
detalii privitoare la Campanie, vor putea face sugestii sau reclamaţii, la cortul Vodafone din piata Primariei 
in perioada 19-21 aprilie 2013 intre orele 10-18. 
 
 
SCOPUL. DURATA.TERITORIUL. 
 
Prezenta Campanie se desfasoara in conditiile legii si are ca scop promovarea produselor & serviciilor 
Vodafone Romania in judetul Arges. 

 
Prezenta Campanie se va desfasura, in conditiile Regulamentului, între 19 aprilie – 6 mai 2013 (numită în 
continuare “Durata”).  
 
Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei. 
 
 
PARTICIPANTII 
 
La Campanie poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau temporar in Romania, care a 
implinit varsta de 16 ani pana la data inceperii Campaniei. Participantii cu varste cuprinse intre 16 si 18 
ani, au nevoie pentru participare de incuviintarea parintelui sau a tutorelui. 

 
Angajatii societăţilor “Vodafone” & FCB Bucharest SRL, soţii şi rudele acestora de până la gradul IV 
inclusiv, nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie. De asemenea, colaboratorii, distribuitorii şi 
subdistribuitorii Vodafone Romania SA, cât şi angajaţii acestora, nu au drept de participare la Campanie.   
 
Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului 
Regulament. 
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MECANISMELE PROMOTIEI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. PREMIILE SI 
VALOAREA ACESTORA. 
 
Valoarea totală bruta a premiilor este de 2414 RON (fara TVA), dinaceasta valoare se calculeaza si retine 
la sursa impozitul conform prevederilor Codului Fiscal: 30 RON. 

 
Premiile nu conțin alte produse, bunuri sau servicii în afară de cele specificate în prezentul Regulament și 
nu pot fi schimbate la cererea castigatorilor cu echivalentul lor în bani sau cu alte bunuri sau servicii.  
 
Participantii se pot inscrie in cadrul acestei campanii astfel: 
 

a) Mecanism I – Treasure hunt 
 
Pas 1: Persoanele care doresc sa participe, trebuie sa fie prezente in cortul Vodafone, din piata Primariei 
Pitesti, in data de 19 aprilie 2013 intre orele 12.00 - 18.00 si 20 aprilie 2013, in intervalul 10:00 – 16:00.  
 
Dupa ce promoterul va da startul concursului, toti participantii vor primi un talon pe care trebuie 
completata fraza care rezulta dupa ce se parcurg toti pasii descrisi in cele ce urmeaza si se acumuleaza 
toate indiciile. De asemenea, participantii vor fi indrumati sa gaseasca urmatorul promoter Vodafone, care 
va fi prezent langa Primaria Pitesti. 
 
Pas 2: In  momentul in care participantii identifica promoterul prezent langa Primaria Pitesti, acesta le va 
pune intrebarea 1: “Daca sunteti 100% Pitestean, atunci trebuie sa stiti care este cea mai veche cladire din 
Pitesti?”. Daca participantul raspunde corect (“Schitul Trivale”) primeste o stampila pe talon & primul 
indiciu (“Noul abonament”) si i se indica urmatoarea zona de activare (fantana, zona pietonala). 
 
Pas 3: Cand participantii ajung in zona indicata, promoterul prezent langa Fantana din zona pietonala va 
adresa intrebarea 2: “Trebuie sa imi demonstrati cat de multe stiti despre Pitesti. Ce fotbalist celebru s-a 
nascut in 1979 in orasul dvs.?”. Daca raspunde corect (“Adrian Mutu”), primeste a doua stampila si al 
doilea indiciu (“de la Vodafone”) pe care il poate completa pe talon pentru a forma propozitia finala si 
primeste o stampila pe talon Participantul este directionat catre orice magazin Vodafone sau dealer 
Vodafone din zona pietonala pentru al treilea indiciu. 
 
Pas 4: In magazinul Vodafone, participantul va afla ultimul indiciu: “se numeste RED Nelimitat.”, va 
completa fraza rezultata (“Noul abonament de la Vodafone se numeste RED Nelimitat”), va primi a treia 
stampila pe talon si se va intoarce la cort pentru a depune talonul in urna. 
 
Premiul acordat prin tragere la sorti, sambata, 20 aprilie, ora 18:00 este: Samsung Galaxy Mini2 
Premiile acordate pentru primii 25 participanti de vineri 19 aprilie si primii 25 participanti de sambata 20 
aprilie constau in: 50 de car chargere. 
 

b) Mecanism II – Panouri & quiz 
 

Persoanele prezente langa cortul Vodafone, amplasat langa Primaria Pitesti, in perioada 19-21 aprilie 2013, 
10:00 – 19:00 isi vor putea face poze la panourile amplasate langa cort si vor primi un voucher pe baza 
caruia vor putea printa maxim 3 poze intr-unul din magazinele Vodafone din zona pietonala: 
 
 

Locatie Adresa Program de lucru  
  19-Apr 20-Apr 21-Apr 

AS1PS100 Str. D-na Balasa nr.13 9:00-21:00 9:00-18:00 9:00-16:00 
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 AS1PS200 Str. Grivitei,  bl. B14, parter 9:00-20:00 9:00-18:00 9:00-16:00 
 AS1PS700 Piaţa Vasile Milea, nr. 2, Complex Fortuna 8:00-21:00 9:00-18:00 9:00-16:00 
 NJ1PS200 Str. Victoriei,  Bl. A4, Complex Fortuna, 

parter 
9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-17:00 

 NJ1PS400 Calea Bucuresti,  bl. 1, parter 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-17:00 
 NJ1PS500 Victoriei, nr. 14, Complex Victoriei, parter 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-17:00 
 NJ1PS600 Str. Victoriei-Complex Fortuna-Pta V.Milea 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-17:00 
 NJ1PS700 Cartier Central, Calea Bucuresti, nr.2, Bl.2, 

parter 
9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-17:00 

CS1PS100 Piata Muntenia, nr. 3 9:00 – 19:30 9:00-20:00 9:00-13:00 
CS1PS200 Str. I. C. Bratianu Bl. C2 Parter 9:00-19.30 9:00-16:00 9:00-13:00 

 
Reprezentantii Vodafone Romania isi rezerva dreptul de a selecta pozele care se printeaza dupa 
urmatoarele criterii:  
 
- trebuie sa fie facute la activarea Vodafone din timpul “Simfoniei Lalelelor”, in perioada 19-21 aprilie; 
- trebuie sa respecte limitele decentei. 
 
De asemenea, persoanele care vor raspunde corect unui set de intrebari despre orasul Pitesti (care vor fi 
amplasate pe un panou special sau tableta promoteri) vor primi cadou materiale promotionale: magnet de 
frigider sau o insigna incriptionata cu “100% pitestean” 
 

c) Mecanism III – Tombola generica 
 
Persoanele prezente langa cortul Vodafone, amplasat langa Primaria Pitesti, in perioada 19-20 aprilie 2013, 
orele 11:00 – 20:00 (sambata doar pana la ora 19.30) se vor putea inscrie la tombola printr-un talon 
(distribuit prin promoteri) de participare la tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorului premiului 
constand intr-un telefon mobil Samsung Galaxy Mini2 si un abonament RED29 gratuit pentru 6 luni.  
 
In cadrul acestei Campanii poate participa orice persoana fizica cu domiciliul stabil sau temporar in 
Romania, care a implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii Campaniei. 
 
Pentru ca talonul sa fie considerat eligibil pentru participarea la tragerea la sorti, acesta trebuie sa fie 
completat integral cu urmatoarele date: nume, prenume, numar telefon, adresa e-mail, adresa postala, 
reteaua de telefonie de care apartine, Taloanele astfel completate, trebuie depuse intr-una din urnele 
amplasate in cortul Vodafone, pana cel tarziu sambata 20 aprilie 2013, ora 19.30.  
 

d) Mecanism IV – Tombola activari prepaid 
Echipe de reprezentanti Vodafone vor distribui gratuit Cartele Vodafone in perioada 19-21 aprilie 2013 in 
timpul Simfoniei Lalelor in zona centrala pietonala din orasul Pitesti. Toate Cartelele distribuite in timpul 
Festivalului, care vor fi activate si pe care se va face o reincarcare de cel putin 4 euro pana la data de 30 
mai 2013, vor intra in tragere la sorti pentru o tableta Vodafone Smart Tab 2. 
Tragerea la sorti va fi efectuata in perioada 15-30 iunie 2013. 
 
Tragerile la sorti 
Desemnarea castigatorilor pentru mecanismele de la punctele a) – c) se va realiza prin tragere la sorti 
manual, dintre toate taloanele colectate in urnele de concurs in perioada Campaniei. 
  



   

 4 

Tragerea la sorti se va efectua in data de 20 aprilie 2013, in jurul orelor 20.00, pe scena mare din piata de 
langa Primaria Pitesti, de catre o Comisie formata din cel putin doi reprezentanti ai Organizatorului si un 
notar.  
 
Dupa extragerea talonului castigator pentru fiecare premiu, se vor extrage si cate 5 taloane de rezerva. Se 
va apela la rezerve doar daca va fi cazul, in ordinea extragerii acestora.  
 
Daca din orice motiv independent de vointa Organizatorului, extragerea nu se va putea efectua la data 
stabilita, aceasta va fi reprogramata la o data viitoare, dar nu mai tarziu de 25 aprilie 2013. 
 
Desemnarea castigatorilor pentru mecanismele de la punctul d) se va realiza prin tragere la sorti 
electronica, dintre toate numerele de telefon care vor aparea ca fiind active la data tragerii la sorti si care 
vor figura cu minim o reincarcare de cel putin 4 eurocredit . 
Cu ocazia extragerii, pentru fiecare castigator vor fi extrase si doua rezerve. 
 
Castigatorii Tombolei vor fi anuntati telefonic la Cartelele Vodafone distribuita la Simfonia Lalelor In 
cazul in care castigatorii  tombolei nu pot fi contactati in urma a 3 incercari consecutive, sau nu revendica 
premiul, in termen de 5 zile, de la data extragerii, premiul va fi acordat castigatorului de rezerva extras.  
In cazul in care castigatorul desemnat si/sau rezerva desemnata castigatoare, dupa caz, nu pot fi contactati  
in vederea acordarii premiului, sau nu  revendica premiul, conform prezentului Regulament, Vodafone isi 
rezerva dreptul de a anula premiul. 
 
Inmanarea Premiilor se face in termen de maxim 10 de zile de la comunicarea castigatorilor. 
Premiile se vor acorda in cel mai apropiat magazin Vodafone, care va fi comunicat telefonic odata cu 
anuntarea castigatorilor, iar inmanarea se va efectua pe baza de proces verbal in care se vor completa 
numele şi prenumele, adresa de email, numar telefon si CNP-ul castigatorului. În cazul în care Câştigătorul 
nu a împlinit vârsta de 18 ani, procesul verbal va fi semnat de către părinţi sau de către tutore. 
Doar proprietarul cartelei SIM poate fi câştigătorul premiului acordat. Proprietatea asupra cartelei SIM 
reincarcabile se dovedeste prin prezentarea acesteia. 
 
Descrierea premiilor oferite prin tragere la sorti 
Premiile acordate conform mecanismelor descrise in cadrul acestei sectiuni sunt urmatoarele:  
Premii oferite prin tragere la sorti in cadrul „Treasure hunt” 

• 1 buc. Telefon mobil Samsung Galaxy Mini2 – in valoare bruta de 513RON 
 

Premii oferite prin tragere la sorti in cadrul „Tombola generica” 
• 1 buc. Telefon mobil Samsung Galaxy Mini2 – in valoare bruta de 513RON, in valoare de 

513RON,  
• 1 buc. Abonament Vodafone RED29 – in valoare bruta de 637RON,  

Premii oferite prin tragere la sorti in cadrul „Activari prepaid” 
Tableta Vodafone Smart Tab II – in valoare bruta de 751RON  
 
Valoarea totala bruta a premiilor oferite prin tragere la sorti este de 2414RON (fara TVA). 
 
 
ACORDAREA PREMIILOR. 
 
In termen de 24 ore de la data tragerii la sorti, castigatorul desemnat va fi contactat pe numarul de telefon 
notat pe talon, in scopul validarii si a comunicarii modalitatii in care va intra in posesia premiului.  
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In cazul in care in decursul celor 24 ore mai sus mentionate, contactarea telefonica a castigatorului este 
imposibila, dupa cel putin 3 incercari de contactare din partea Organizatorului, acesta va fi inlocuit cu 
prima rezerva extrasa si asa mai departe, pana la desemnarea castigatorului. 
 
In cadrul convorbirii telefonice, castigatorului i se vor cere detaliile complete de identificare pentru a se 
verifica cu cele notate pe talonul extras. 
 
In termen de 2 zile lucratoare de la data contactarii, castigatorul va trimite prin fax, prin curier sau la adresa 
postala sau prin e-mail, conform detaliilor de contact communicate de Organizator in cadrul convorbirii, o 
declaratie semnata de acceptare a premiului castigat prin care isi exprima acordul asupra procesarii datelor 
cu caracter personal mentionate in prezentul Regulament, impreuna cu o copie a actului sau de identitate, 
in perioada campaniei promotionale, conform cerintelor din prezentul regulament, acolo unde este cazul. 
 
In cazul in care castigatorul desemnat nu transmite cele mentionate anterior in termenul precizat, acesta va 
fi descalificat, iar premiul in acest caz, va fi acordat urmatoarei rezerve, si asa mai departe. Numarul de fax 
si adresa de e-mail vor fi comunicate castigatorului telefonic la momentul contactarii acestuia ulterior 
extragerii. 
 
Utilizatorii cartelelor preplatite la Promotie care noteaza pe talonul de concurs un numar de telefon, ce 
apartine unei alte persoane fizice, sunt desemnati castigatori ai premiului acordat doar daca sunt autorizati 
in baza unui acord notarial semnat de posesorul cartelei preplatite. Acest acord va fi transmis 
Organizatorului impreuna cu celelalte documente de validare solicitate. 
 
In cazul in care castigatorul desemnat a notat pe talon un numar de telefon mobil apartinand unei persone 
juridice (orice societate comerciala, persoana fizica autorizata, societate civila, reprezentanta, ambasada 
sau organizatie nonguvernamentala), premiul va fi acordat acestuia, cu conditia prezentarii unei adeverinte 
semnate si stampilate de reprezentantul legal al persoanei juridice, prin care se declara ca aceasta a luat la 
cunostinta de participarea utilizatorului la Promotie si este de acord cu atribuirea premiului catre persoana 
fizica desemnata ca si castigator. Adeverinta se va comunica Organizatorului, sub sanctiunea descalificarii 
participantului desemnat castigator. Adeverinta va fi transmisa Organizatorului impreuna cu celelalte 
documente de validare solicitate. 
 
Castigatorii vor putea intra in posesia premiilor, in decurs de 15 zile de la validarea castigatorului, in 
conditiile comunicate de catre Organizator.  
 
Castigatorii nu vor putea sa ofere premiul altei persoane sau sa solicite schimbarea premiului in niciun fel. 
Organizatorul nu ofera contravaloarea premiilor in bani. 
 
In cazul in care nici castigatorul desemnat si niciunul dintre participantii extrasi ca si rezerve nu 
indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu poate fi validat, premiul respectiv se va 
anula si nu va mai fi acordat. 
 
 
MODIFICĂRI 
 
Orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe 
Site. 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 pe Site-ul Promotiei. 
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Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru luarea la cunoştinţă a modificărilor de către Participanţi, 
atâta timp cât acestea sunt afişate pe Site. 

 
În cazul în care Organizatorul anulează sau întrerupe Promoţia, un simplu anunţ în această privinţă va fi 
publicat pe Site-ul Promoției. 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. 
 
În situatia în care Campania este suspendată sau întreruptă înainte de expirarea Duratei, adică înainte de 6 
mai 2013, Vodafone va acorda Premiile câştigate până la data anulării/întreruperii, în conformitate cu 
prezentul Regulament. 
 
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. 
 
 
RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 
 
Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea Premiilor stabilite.  
 
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. 
 
 
PROTECȚIA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Prin participarea la Campanie, Participanţii își exprimă în mod expres și neechivoc acordul ca 
Organizatorul să proceseze gratuit, pe durata Campaniei, datele cu caracter personal ale Participanţilor în 
scopul desfăşurării acesteia, dar şi pentru organizarea publicităţii acesteia.  
 
Vor fi procesate următoarele date cu caracter personal:  
 

a) pentru toţi Participanţii: numărul de telefon mobil.  
b) pentru toţi câştigătorii: numărul de telefon mobil, numele şi prenumele, adresa, seria şi numărul 

actului de identitate, CNP, semnătură, fotografie, voce. 
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. 
 
Organizatorul se obligă ca orice dezvăluire de date cu caracter personal (prin intermediul TV, radio, în 
presă, fluturași publiocitari, alte materiale, etc.) terților se va limita numai la câştigătorii premiilor 
Campaniei şi va include numai numele şi prenumele acestora, 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 își exprimă acordul în mod expres cu cele de mai sus prin simpla 
participare.  
 
Organizatorul poate dezvălui anumite date ale Participanţilor sau ale Câştigătorilor entităţilor care asistă 
Organizatorul în organizarea şi asigurarea publicităţii Campaniei, inclusiv către Upstream, societăţilor de 
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marketing şi altele similare care realizează materiale legate de Câştigători, ca și publicului larg. Datele 
personale ale Participanţilor şi Câştigătorilor pot fi dezvăluite şi autorităţilor publice conform legii. 
 
Mai mult decăt atât, prin ridicarea Pemiilor, câștigătorii consimt în mod automat să participe la activități 
publicitare relevante, cât şi ca numele şi fotografia lor să fie utilizate de către Vodafone în scop publicitar, 
fără a primi niciun onorariu sau compensație pentru asta.  
 
După încheierea Promoției, anumite date cu caracter personal (și anume, numărul de telefon mobil, numele 
şi prenumele, adresa) vor 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. 

 
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 for 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. 
 
 
RECLAMAȚII ȘI DISPUTE 
 
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 Romania, format din următoarele 
persoane: un reprezentant al Departamentului Financiar, un reprezentant al Departamentului Juridic şi un 
reprezentant al Departamentului de Marketing 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. 
 
 
IMPOZITE ȘI TAXE 
 
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.  Organizatorul se obligă să calculeze, să retina la sursă si să vireze impozitul datorat pentru 
veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile 
Codului Fiscal. Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscal competentă pentru 
veniturile pentru care are obligatia să retina la sursă impozitul. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce 
derivă din câstigatorului. 
 
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. 
 
Câștigătorii sunt exclusiv răspunzători pentru completarea și depunerea oricărei declarații de venit cu 
privire la câștigarea Premiului, după intrarea în posesia Premiului. 
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Prezentul Regulament a fost redactat conform dorinţei  exprese a părţii şi autentificat de EURONOT – 
Societate Profesională Notarială, astazi în 3 (trei) exemplare din care 2 (doua) exemplare au fost eliberate 
parţilor,  unul fiind păstrat pentru arhiva biroului notarial.  

 
 
 

 
SEMNATURA 

 
 

___________________ 
 

Florina Tanase 
Administrator, SC Vodafone Romania S.A. 


