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Termeni si conditiile Campaniei Promotionale “Castiga cu 4GTV+” 

 

 

1. Organizatorul 

Societatea “VODAFONE ROMÂNIA S.A.” lanseaza Campania Promotionala numita “Castiga cu 4GTV+” pentru promovarea aplicatiei 

4GTV+ si a actiunilor care pot fi realizate prin intermediul acesteia (denumita in continuare „Campania”). 
 

2. Care este perioada Campaniei? 

Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in interiorul aplicatiei 4GTV+ in perioada 30-05-2017-10-06-2017 pana la ora 

23:59:59.  

 

3. Cine poate participa la Campanie? 

La Campanie poate participa orice persoana fizica, utilizator activ (care nu a fost suspendat) al serviciilor de comunicatii electronice 

Vodafone, cetatean roman cu domiciliul sau resedinta in Romania, sau cetatean strain rezident pe teritoriul Romaniei (care poate 

face dovada acestui statut, pe baza certificatului de rezidenta fiscala inregistrat la Administratia Financiara), care a implinit varsta 
de 18 ani, care detine un abonament sau o cartela preplatita Vodafone si care accepta termenii si conditiile prezentului 

Regulament. 

 

4. Ce trebuie sa faceti pentru a participa la campanie? 

Pentru a participa in Campanie, trebuie sa fie urmati urmatorii pasi: 

a. Descarcati din Google Play sau AppStore aplicatia 4GTV+ si aplicatia MyVodafone 

b. Creaza-ti cont in aplicatia MyVodafone 

c. Logheaza-te in aplicatia 4GTV+ cu contul tau MyVodafone 

d. Acceseaza Aplicatia 4GTV+ in perioada 30-05-2017 – 10-06-2017 si urmareste continutul canalelor TV Disney 

Channel sau Disney Junior sau continutul inregistrat Disney Channel on Demand 

 

5. Cum pot castiga un premiu? 

Daca ai realizat actiunile de mai sus, intrii automat in tragerea la sorti pentru castigarea unui premiu. 

 

6. Care sunt premiile Campaniei?  

In campanie se vor acorda 10 premii. Fiecare premiu consta intr-un prosop cu gluga cu Mickey Mouse, marca Disney, în valoare 

bruta de 793 lei cu TVA. Fiecare premiu are o valoare de 79.3 lei. Premiile nu se pot schimba in bani sau alte beneficii. 

7. Cum se selecteaza castigatorii? 

Castigatorii si 10 rezerve se vor trage la sorti prin intermediul site-ului http://www.random.org, in data de 12-06-2017, orele 

10:00 AM.  

Reprezentantii Vodafone vor anunta castigatorii telefonic pentru a-i informa despre modalitatea in care poate intra in posesia 

Premiului. Cei care refuza premiul, vor fi descalificati si se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. 


