S-a cerut autentificarea prezentului ȋnscris:

Regulamentul loteriei publicitare
“Super tombola de la noul Market!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL
Organizatorul loteriei publicitare "Super tombola de la noul Market! (denumitã ȋn continuare “Campania”) este
Columbus Operational SRL (anterior „Billa Romania SRL”), persoanã juridicã română, cu sediul social în Bucureşti,
Strada Gara Herăstrău nr. 4C, Green Court Bucharest, Clădirea B, et. 7, Biroul C, Sector 2, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/6146/1997, având Cod Unic de Înregistrare 9657315.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind
obligatoriu pentru toţi Participanţii.
Prezentul regulament poate fi consultat gratuit de orice persoanã interesatã, atât la Departamentul Relaţii cu Clienţii din
cadrul

magazinului

participant

la

Campanie,

cât

şi

ȋn

format

electronic,

prin

accesarea

secţiunii

http://www.carrefour.ro/regulamente-tombole.html a site-ului www.carrefour.ro.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau
înceta, şi/sau întrerupe desfãşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţãrii prealabile a participanţilor cu privire la orice
modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificãri/completãri aduse prevederilor acestui Regulament vor fi
cuprinse în acte adiţonale şi vor fi comunicate cãtre public prin publicarea pe site-ul www.carrefour.ro.
SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
2.1. Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă, cu modificările ulterioare.
-2.2. Perioada de desfăşurare a Campaniei este 21.03.2017-5.04.2017, inclusiv.
După data încheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în
legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Campaniei.
2.3. Campania este organizată şi se desfăşoară în magazinul Market din Bulevardul Carol, nr. 41, Centru Comercial
Carpati, Sinaia (denumit în continuare “Magazinul Participant”), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi
este accesibilă oricărui client al Magazinului Participant, persoană fizică, care acceptă termenii şi condiţiile prezentului
Regulament.
SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
(1) La Campania " Super tombola de la noul Market! poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, client
1

al Magazinului Participant, care achiziţionează orice fel de produse din cadrul Magazinului Participant Participant, în
perioada de desfăşurare a Campaniei, achiziţionare individualizată ca atare pe bonul fiscal, şi care trimite prin SMS la
numarul 1826 codul unic format din 13 (treisprezece) cifre imprimat pe bonul nefiscal primit la casa de marcat (denumit in
continuare “Codul Unic”).
La aceastã Campanie nu participã produse din categoriile: ţigări/ţigarete şi produse din tutun (vândute per pachet sau per
cartuş), alcool.
(2) Nu pot participa la Campanie angajaţii Organizatorului, indiferent dacă se află ĩn timpul serviciului sau nu, soţul/soţia,
rudele de gradul I ale acestora, promoterii, merchandiserii, angajaţii firmelor colaboratoare precum şi soţul/soţia sau rudele
de gradul I ale acestora.
(3) Nu pot participa la Campanie şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau
persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani sau cele care nu dovedesc că au
domiciliul stabil/rezidentã în România.
(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificările urmând a intra în vigoare după
publicarea acestora pe site-ul www.carrefour.ro.

SECŢIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI
1) Premiile acordate în cadrul Campaniei "Super tombola de la noul Market! vor fi următoarele:
- 1 (una) tabletã cu o valoare nominalã de 322 (treisutedouãzecişidoi) lei;
- 1 (unu) robot de bucãtãrie cu o valoare nominalã de 185 (unautaoptzecişicinci) lei;
- 1 (unu) LED TV cu o valoare nominalã de 750 (şaptesutecincizeci) lei şi numerar în cuantum ce va fi reţinut la sursã
de 28 (douãzecişiopt) lei.
- niciunul dintre Premiile Campaniei nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.
Pe perioada de desfăşurare a Campaniei se va putea acorda în total un număr de maxim 3 (trei) PREMII, a căror valoare
totală netă aproximativã este de 1.283 (unamiedouãsuteoptzecişitrei) lei. Din valoarea totală a premiilor mari (1.283 lei),
Organizatorul va reține partea reprezentînd numerar în cuantum de 28 (douãzecişiopt) lei pentru îndeplinirea obligațiilor
privind reținerea la sursă a impozitului pe venit aferent premiilor.
SECŢIUNEA 5. TAXE ŞI IMPOZITE
(1) Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul cậştigat este în sarcina exclusivă a cậştigătorului, cu excepţia
impozitului ce trebuie reţinut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, daca acesta va fi datorat.

SECŢIUNEA 6. MODALITATEA DE PARTICIPARE
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6.1. Condiţii privind ȋnscrierea valabilã ȋn Campanie
6.1.1. Pentru ȋnscrierea valabilã ȋn vederea participãrii la Campanie este necesarã ȋndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor
condiţii:
(1) Participantul trebuie sã aibã drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 3 de mai sus;
(2) Participantul trebuie sã se ȋnscrie la prezenta Campanie prin transmiterea unuia sau mai multor Coduri Unice
imprimate pe bonul nefiscal emis automat la casele de marcat ȋn Magazinul Participant dupã achitarea cumpãrãturilor (ȋn
perioada 21.03-5.04.2017, inclusiv), ȋn modalitatea şi cu respectarea condiţiilor solicitate ce sunt prevãzute la Art. 6.2. de
mai jos;
(3) Înscrierea la Campanie se va face exclusiv ȋn perioada acesteia menţionatã la Art. 6.2.1 de mai jos;
6.2.
6.2.1.

Modalitãţile de ȋnscriere la Campanie
Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie ȋncepând cu data de 21 martie 2017 (ora 07:00:01) şi pânã la data de 5

aprilie 2017 (ora 23:59:59).
6.2.2

Participanţii se pot ȋnscrie la Campanie trimiţând Codul Unic imprimat pe bonul nefiscal emis automat la casele

de marcat din Magazinul Participant dupã achitarea cumpãrãturilor (ȋn perioada 21.03.2017 – 5.04.2017, inclusiv), astfel:
I. Prin expedierea, ȋn perioada 21 martie 2017 – 5 aprilie 2017 (inclusiv), a unui SMS la numãrul 1826 (tarif normal ȋn
reţelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi) conţinând codul unic imprimat pe bonul nefiscal emis automat la casele de
marcat ȋn Magazinul Participant dupã achitarea cumpãrãturilor (ȋn perioada 21.03-5.04.2017, inclusiv).
în acest sens, Participantul va folosi pentru ȋnscriere un numãr de telefon mobil valid (alocat ȋn oricare dintre reţelele de
telefonie mobilã Digi, Telekom, Orange sau Vodafone).
(1) Ce trebuie sã facã Participantul:
a. sã cumpere produse din Magazinul Participant la prezenta Campanie pe durata acesteia (excepţie reprezentând produsele
din categoriile ţigări/ţigarete şi produse din tutun, vândute per pachet sau per cartuş, respectiv, alcool);
b. sã descopere Codul Unic de pe bonul nefiscal emis automat la casele de marcat ȋn Magazinul Participant dupã
achitarea cumpãrãturilor;
c. sã trimitã ȋntre 21 martie 2017 (ora 07:00:01) şi 5 aprilie 2017 (ora 23:59:59) un SMS la numãrul 1826 (tarif normal
valabil ȋn reţelele Orange / Vodafone / Telekom / Digi) care sã conţinã Codul Unic de pe bonul nefiscal deţinut;
(2) Participantul va primi, pentru fiecare Cod Unic transmis prin SMS, un SMS de rãspuns pe numãrul de telefon mobil
valid (alocat ȋn oricare dintre reţelele de telefonie mobilã Digi, Telekom, Orange sau Vodafone) prin intermediul cãruia a
transmis Codul Unic, cu unul din urmãtoarele mesaje:
(a) Pentru fiecare Cod Unic trimis pânã la 21 martie 2017 Participantul va primi un mesaj cu urmãtorul conţinut:
„Super tombola noului Market” nu a ȋnceput ȋncã. Revino ȋncepâd cu 21.03.2017.
(b) Pentru fiecare Cod Unic corect trimis ȋn perioada 21 martie – 5 aprilie 2017, Participantul va primi urmãtorul
mesaj:
Felicitãri! Codul unic a fost ȋnscris ȋn „Super tombola noului Market!”. Ȋţi mulţumim pentru participare.
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(c) Dacã un Cod Unic incorect este trimis ȋn perioada 21 martie – 5 aprilie 2017, Participantul va primi urmãtorul
mesaj:
Ne pare rãu. Codul [cod primit] nu este valabil. Te rugãm verificã cu atenţie cifrele şi ȋncearcã din nou.
(d) Dacã un Cod Unic este trimis la numãrul 1826 de mai multe ori, de pe acelaşi numãr de telefon sau pentru
telefoane diferite, Participantul va primi urmãtorul mesaj:
Acest cod unic a fost deja ȋnscris ȋn „Super tombola noului Market!”. Te rugãm ȋnscrie un cod unic nou.
(e) Dacã un Participant ȋncearcã sã introducã prin SMS cel de-al 6-lea Cod Unic ȋntr-o singurã zi calendaristicã,
acesta va primi urmãtorul mesaj:
Ai ȋnscris deja numãrul maxim de coduri unice admise pe zi (5 coduri). Detalii pe www.carrefour.ro.
(f) Dacã un Participant trimite SMS cu Cod Unic dupã terminarea Campaniei, acesta va primi urmãtorul mesaj:
„Super tombola noului Market!” s-a ȋncheiat pe data de 5.04.2016,. Ȋţi mulţumim pentru interes şi te aşteptãm cu noi
campanii!

6.2.3

Acelaşi Cod unic poate fi transmis o singurã datã şi ȋn modalitatea prevãzutã la Art 6.2.2 (I).

6.2.4

Un Participant poate ȋnscrie ȋn Campanie maximum 5 Coduri Unice diferite ȋntr-o zi calendaristicã. Orice alt Cod

Unic introdus dupã primele 5 ȋntr-o zi calendaristicã nu va fi luat ȋn considerare, indiferent cât de multe bonuri fiscale
conţinând Coduri Unice ar deţine Participantul ȋn acea zi. Organizatorul nu va fi fãcut responsabil pentru acele Coduri
Unice valide pe care Participantul nu le poate ȋnscrie din acest motiv.
6.2.5

Nu vor fi luate ȋn considerare mesajele de ȋnscriere transmise ȋn urmãtoarele condiţii:

(1)Dacã acestea sunt transmise ȋn afara perioadei Campaniei;
(2)Dacã Participanţii transmit Coduri Unice care sunt fie eronate, fie incomplete, care conţin orice alte caractere
suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
(3)Dacã Participanţii folosesc pentru transmiterea SMS-urilor numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi
identificate sau nu aparţin uneia dintre reţelele de telefonie mobilã indicate la Art 6.2.2.;
(4)Dacã acestea au fost efectuate prin tentative de fraudã sau prin oricare alte modalitãţi şi/sau echipamente electronice
decât cele indicate de cãtre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricãreia dintre condiţiile şi termenii
Regulamentului.
6.2.6. Participanţii la Campanie trebuie sã pãstreze bonul nefiscal care atestã efectuarea cumpãrãturilor ȋn Magazinul
Participant şi ȋn perioada de derulare a prezentei Campanii, şi care conţine Codul Unic de participare, ȋn original, pentru
validarea ulterioarã a premiului. Pentru claritate, niciun premiu nu va fi acordat dacã potenţiatul Participant câştigãtor nu a
prezentat Organizatorului, ȋn original, bonul nefiscal indicat mai sus.
SECŢIUNEA 7. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR CONFORM LEGII NR. 677/2001
(1) Organizatorul, în calitate de operator autorizat, prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, în scopul
acordării premiilor în cadrul loteriei publicitare. Prin completarea câmpurilor relevante din tabelul de la art. 7 alin. 6,
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participanții își exprimă acordul explicit pentru prelucrarea acestor date în scopul acordării premiilor de către Organizator.
Refuzul de a furniza datele menționate în tabel determină imposibilitatea participării în cadrul loteriei publicitare.
(2) De asemenea, Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor, prevăzute la art. art. 7 alin. 6, în
scopuri de reclamă şi publicitate. Prin bifarea căsuței “DA” din tabelul de mai jos (art. 7 alin. 6) , participanţii sunt de acord
ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de
marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Organizatorul va putea dezvălui datele furnizate de
participanţi către entităţi afiliate sau alte terţe entităţi, după cum urmează: societăţi de asigurare şi reasigurare, societăţi
bancare, furnizori de bunuri sau servicii.
(3) Conform Legii 677/2001, participanţii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de
Organizator.
(4) Participanţii au, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea,
blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau
inexacte.
(5) În condiţiile de mai sus participanţii pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu
este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia
particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale
contrare.
(6) De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele
care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(7) În vederea exercitării drepturilor menţionate la paragrafele (3) - (6) de mai sus, participanţii vor adresa o cerere scrisă,
datată şi semnată, adresată CARREFOUR ROMÂNIA S.A. la adresa de email office_romania@carrefour.com sau la
O.P.29 – C.P.28, Bucureşti.
(8) Prin acceptarea premiului, câștigătorul este de acord ca numele său și premiile câștigate să fie făcute publice de către
Organizator. În baza acordului expres al câștigătorului, Organizatorul va putea utiliza în scopuri publicitare imaginea și alte
date de identificare ale câștigătorului (e.g. adresa, vârsta), inclusiv prin publicarea acestora în materiale publicitare (după
caz, tipărite, audio sau video). Câștigătorul nu va putea să emită pretenţii financiare împotriva Organizatorului pentru
realizarea acestor operaţiuni.
SECŢIUNEA. 8 TRAGEREA LA SORŢI
Tragerea la sorţi a câştigătorilor PREMIILOR va avea loc după cum urmează:
(1) în data de 10 aprilie 2017, începând cu orele 17:00h, în cadrul Magazinului Participant, o comisie formată din 4
(patru) membri, respectiv un client ales aleatoriu, un reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al societăţii de pază şi
protecţie colaboratoare şi un reprezentant al societãţii colaboratoare care furnizeazã Organizatorului software-ul necesar
stocãrii datelor transmise prin SMS şi efectuãrii extragerii aleatorii, va efectua o tragere la sorți în cadrul căreia vor fi
desemnaţi câştigãtorii PREMIILOR CAMPANIEI.
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Extragerea va fi efectuatã cu ajutorul unui soft de tragere la sorţi aleatoare.
La aceastã tragere la sorţi vor participa toate Codurile Unice valide ȋnscrise ȋn Campanie ȋn perioada 21 martie 2017, ora
07:00 – 5 aprilie 2017, ora 24:00.
Lista Codurilor Unice desemnate câştigãtoare va fi fãcutã publicã pe site-ul www.carrefour.ro ȋncepând cu data de 28
aprilie 2017.
(2) Un client poate primi 1 (un) singur premiu pe ȋntreaga duratã a Campaniei.
(3) Câştigătorii PREMIILOR vor fi anunţi telefonic începând cu ziua următoare celei în care au fost desemnaţi câştigători,
de către reprezentantul Organizatorului.
(4) Pânã la data de 5 mai 2017, câştigătorii PREMIILOR se vor prezenta ȋn magazinul Market Giurgiu, str Constantin
Brancoveanu nr. 88, jud. Giurgiu, cu bonul de casă care atestă cumpărarea produsului/produselor din cadrul Magazinului
Participant în perioada de desfăşurare a Campaniei precum şi cu bonul nefiscal pe care este ȋnscris Codul Unic cu care s-a
ȋscris ȋn Campanie.
(5) Câştigătorii vor putea beneficia de PREMII numai după ce vor prezenta reprezentantului Organizatorului buletinul de
identitate/ cartea de identitate sau certificatul de naştere, precum şi bonul de casă care atestă cumpărarea
produsului/produselor din cadrul Magazinul Participant în perioada de desfăşurare a Campaniei, precum şi cu bonul
nefiscal pe care este ȋnscris Codul Unic cu care s-a ȋscris ȋn Campanie. Neprezentarea bonului nefiscal ce conţine codul
unic ȋnscris ȋn Campanie atrag după sine imposibilitatea validării premiului.
(6) Neprezentarea câştigătorilor Campaniei în vederea ridicării premiilor câştigate sau, după caz, a validării acestora, la
Magazinul Participant în care au participat la Campanie, în termenele prevăzute mai sus, atrage decăderea acestora din
toate drepturile, iar premiile nefolosite vor rămâne la dispoziţia organizatorului.
(7) Cheltuielile privind intrarea în posesia premiului câştigat sunt în exclusivitate în sarcina câştigătorilor.
(8) Câştigătorii nu pot cere şi obţine contravaloarea în bani a PREMIILOR câştigate.
SECŢIUNEA 9. CONTESTAŢII
(1) Cererea scrisă, expresă şi motivată, a participanţilor la prezenta Campanie în vederea sesizării organizatorului cu privire
la nerespectarea regulamentului trebuie depusă la Biroul «Relaţii cu Clienţii» din cadrul Magazinului Participant în termen
de maxim 24 (douăzecişipatru) de ore de la efectuarea extragerii, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea
termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept şi neavenită.
(2) Următoarele 48 (patruzecişiopt) de ore sunt destinate soluţionării eventualelor contestaţii care ar putea fi formulate
conform celor menţionate anterior.
(3) În situaţia anulării dreptului de participare identificat ca neîndeplinind în totalitate dispoziţiile prezentului regulament
cât şi a premiilor câştigate şi acordate fără a fi respectate în totalitate dispoziţiile prezentului regulament, câştigătorii ale
căror premii au fost anulate, se obligă să predea organizatorului în termen de 24 (douăzecişipatru) de ore din momentul în
care au fost anunţaţi în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organizator despre anularea
motivată a premiilor, contravaloarea acestora în bani.
(4) Premiile astfel anulate vor fi evidenţiate într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija
organizatorului şi vor rămâne la dispoziţia sa.
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(5) Dacă în urma verificărilor se constată că toate datele participante la tombolă au fost completate cu încălcarea
prezentului regulament, acestea vor fi anulate integral, urmând ca extragerea să fie reluată, prin grija organizatorului, în
vederea acordării premiilor prevăzute în acest scop.
(6) Organizatorul nu ȋşi asumã responsabilitatea pentru (fãrã ca urmãtoarea enumerare sã aibã caracter limitativ):
-eventualele defecţiuni tehnice care pot duce la ȋntreruperea funcţionãrii canalelor de ȋnscriere ȋn Campanie (prin SMS)
sau disfuncţionalitãţi ȋn procesul de ȋnscriere ȋn Campanie. În eventualitatea unei astfel de ȋntreruperi / disfuncţionalitãţi,
ȋnscrierile ȋn Campanie se vor relua dupã remedierea defecţiunilor;
-SMS-urile trimise la alt numãr de telefon decât 1826, ce ar duce la neprimirea acestora de cãtre Organizator;
-SMS-urile ce conţin un cod unic scris greşit faţã de cel de pe bonul nefiscal primit la casa de marcat;
-SMS-urile trimise ȋn afara perioadei Campaniei menţionate mai sus;
-SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numãr de telefon din reţelele Digi, Orange, Vodafone sau Telekom;
-SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de cãtre participanţi din motive tehnice sau independente de
voinţa Organizatorului;
-dacã acelaşi mesaj SMS conţinând acelaşi cod unic este trimis de mai multe ori de cãtre reţelele de telefonie mobilã; ȋn
acest caz, Organizatorul nu va putea identifica dacã Participantul a trimis mai multe mesaje sau dacã reţeaua a trimis
acelaşi mesaj de mai multe ori şi, ȋn consecinţã, va trimite un mesaj de rãspuns pentru fiecare mesaj primit;
-situaţiile ȋn care numãrul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va
putea rãspunde Participantului la Campanie;
-eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, ȋn legãtura cu care
s-au ȋnregistrat codurile prin e-mail;
-imposibilitatea unui câştigãtor de a intra ȋn posesia premiului câştigat;
-ȋntreruperile neanunţate ale serviciului SMS de cãtre operatorii de telefonie mobilã sau blocarea accesului intern datoritã
aglomerãrii reţelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
-situaţiile ȋn care anumite persoane ȋnscrise ȋn concurs sunt ȋn incapacitate de a participa parţial sau integral la Campanie,
dacã aceastã incapacitate se datoreazã unor circumstanţe aflate ȋn afara controlului pe care Organizatorul ȋl poate ȋn mod
rezonabil exercita.
Aceste circumstanţe pot, de asemenea, sã se datoreze unor schimbãri de legislaţie care sã influenţeze derularea şi
implementarea competiţiei (precum deciziile adoptate de autoritãţile civile, regimul de rãzboi, catastrofele naturale şi alte
evenimente similare), câştigurile obţinute ȋn urma Campaniei, valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a
acestora şi/sau distribuirea acestora.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectã regulile Campaniei sau ȋn privinţa cãruia existã
dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
SECŢIUNEA 10. FORŢA MAJORĂ
Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, independent de voinţa
Organizatorului şi a cărui apariţie îl pune în imposibilitatea de a îndeplini obligaţiile asumate prin acest Regulament.
Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere dacă derularea campaniei este împiedicată sau întârziată de un caz de forţă
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majoră sau dacă, urmare a unei astfel de situaţii de forţă majoră, Organizatorul este împiedicat să işi execute oricare din
obligaţiile asumate conform acestui Regulament.
Taxele privind autentificarea prezentului regulament au fost suportate de către Columbus Operational SRL (anterior
„Billa Romania SRL”).

Organizator Columbus Operational SRL (anterior „Billa Romania SRL”)
Prin reprezentant
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