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'Televizor HD'

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei

Organizatoiul Campaniei publicitare 'o'Promotie lansare sh nou Calafat" (denumita in continuare

,,Cimpania,,) este S.C. CASA NOASTRA S.R.L., societate comerciala romana cu sediul social in Str.

Calea Bucuresti nr. 113, Localitatea Pielesti, jud. Do1j, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.

116185711995, avand Cod Unic de Inregistrare RO7 510066 (numita in continuare si ,,Organizatorul"),
reprezentata de asociat al IONESCU COSMIN, cu domiciliul in mun. craiova, sh. constantin

,Aigetoianu nr. 28, bl. A10, sc.2, ap.10, jud. Dolj, posesor al CI seria DX nr. 680892/2009 elib. de

Sp-CLEp Craiova, crlp 176010716331 1. La aceasta campanie participa produsele din tamplarie PVC

comercializate de catre organizator prin magazinele QFORT participante la promotie.

Art. 2. Temeiul legal
prezentul regulam-ent este in conformitate cu O.G 9912000 privind comercializarca produselor si

serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice eroare in declararea datelor personale

nu afage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii

unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferarii in conditii normale a premiului.

Art. 3. Durata campaniei si aria de desfasurare
Campania ,,'Promoiie lansare sh nou Calafat" se desfasoara in perioada 7 Noiembrie - 20 Decembrie

2011. Campania incepe la ora 09:00 a zilei de 7 Noiembrie 2011 si se 'incheie la data de 20 Decembrie

2011, ora 21:00.
La aceasla campanie participa clientii (persoane fizice) care

comercializate de catre Organizator prin magazinul QFORT
Danubiu, etaj 1, Telefon: 025 1.33 3.204, 07 20.7 00.683

achizitiorrcaza produse din tamplarie PVC
siruat in Calafat, Str. A.l. Cuza. magazin

Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Campanie

O p..r"*" p*t" prttt"tpa cu un singur talon, aferent contractului de vanzare-cumparare tamplarie PVC,

incheiat intre participanisi Organizator pe perioada promotiei, cu conditia ca valoarea contractului sa fie

de minin 1.000 RON.

Art. 5. Mecanismul CamPaniei
pentru a participa la Campania "'Promotie lansare sh nou Calafatn', participantii trebuie sa parcurga

urmatoarele etape:

- Sa achizitioneze produse din tamplarie PVC in valoare de minim 1.000 RON. din magazinele

QFORT situate in calafat, str. A.I. Ctza, magaztn Danubiu, etaj 1, Telefon: 0251.333.204,

0720.700.683
- in perioada 7 Noiembrien ora 9:00 - 20 Decembrie 2011, ora 21:00'

- Sa pastreze si sa completeze taloanele de participare primite de la personalul QFORT (completate

cu datele personale de identificare numarul si data facturii si a chitantei / bonului frscal/ ordinului

de plata):
- Sa'depuna taloanele completate in umele special amenajate in incinta magazinelor QFORT

participante la promotie pana cel mai tarziu marti, 20 decembrie 201 1, ora 21:00.
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- Pentru ridicarea premiului, clientului desemnat castigator ii va fi comunicata telefonic data si

Iocatia de la cari vor putea ridica premiul de cafie rcprczentantii QFORT. Clientul desemnat

castigator se va prezenta in termen de maxim 30 de zile de la desemnarii ca si castigator pentru

ridicarea premiului.
- O persoana poate participa cu un singur talon, aferent contractului de vanzare-cumparare tamplarie

pVC, inchelat intre participant si Organizator pe perioada promotiei, cu conditia ca valoarea

contractului sa fie de minin 1.000 RON.

- Taloanele trebuie sa fie completate de catre parlicipanti in totalitate,_ !n mod lizibil, corecl,

complel fara stersaturi sau adaugiri. Completarea corecta, completa si lizibila a.taloanelor.si
, introiducerea acesiora in umele special amenajate sunt responsabilitatea pailicipantului la promotie.

Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru datele incomplete sau eronate. Urnele vor fi
amplasate in incinta magazinului QFORT situat in: Calafat, Str. A.I. Cuza, magazin Danubiu, etaj

[. Telefon: 025 1.333.204. 07 20.7 00.683

Extragerea va avea loc in data de 22 Decembie 2011 in incinta magazinuiui QFORT din Calafat' Str,

A.l. C,tzi, magazin Danubiu, etaj 1, Telefon: 0251.333.204,0720.?00.6;33, in prezenta unei comisii

lormate dintr-un notar public si 2 reprezentanti ai Organizatorului.

Taloanul castigalor se va extrage manual si va fi verificat pentru a se constata validitatea. Taloanele vor fi
considerate ca fiind nevalide in cazul in care se va constata ca nu contin, complet, corect si lizibil, fara

stersaturi sau adaugiri, cel putin urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa, numarul chitantei/bonului

fiscaliordinului de plata/facturii, suma, data cumpararii, numar de telefon, data completarii talonului si

semnatura participantului. In cazll in care se va extrage un talon nevalid, acesta va fi anulat si se va

proceda la extragerea unui alt talon, procedura repetandu-se pana la extragerea unui talon valid.

Castigatorul va fi contactat telefonic de catre un reprezenlant al Organizalorului. pentru a fi anuntat de

premi-ul castigat, precum si de modalitatea de intrare in posesia acestuia. In cazul in care nu se va reusi

contactarea telefonica in termen de 3 zile lucratoare in conditiile a trei contactari la zile si ore diferite, se

va incerca contactarea castigatorului printr-o notificare scrisa, expediata ia adresa mentionata pe talonul de

participare 1a concurs. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea castigatorului acesta

,u ,. ,u prezentapentru ridicarea premiului, talonul va fi declarat nevalid, caz in care titularul talonului

desemnat rezerva pentru'ziua respeitiva, va fi desemnat castigator.

premiul va fi inmanat castigatorului la magazinul QFORT din Calafat in baza_unui proces verbal senu:rat

de castigator si de un reprezintant QFORT la o data ulterioara extragerii ce va fi comunicata castigatorului

de catre reprezentantii QFORT'
Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii nu declara nici un numar

de ielefon de contact. In acest caz este sarcina castigatorului sa consulte lista castigatorilor asa cum a fost

indicat in prezentul Regulament.
pred-eu premiilor poit" f, un eveniment public. Participarea la aceasta Canipanie presupune acordul

castigatorului cu privire la faptul ca persoana sa, numele, localitatea de domiciliu si fotogJafia sa sa poata

fr fac]ute publice, Si/sau folosite in materiale publicitare foto, audio si video de catre Organizator fara nici

* i"iJ" pi"^ aferenta. Castigatorul premiuiui va semna o declaratie scrisa in acest sens ce va fi predata

Organizatorului.
Intiarea in posesia premiului este conditionata de prezentarea de catre castigator a buletinului de identitate,

a contractului incheiat intre castigator si Organizator si a facturii si dovezii de plata aferente achizitiei. In

cazul in care castigatorul se afla sub interdictie judecatoreasca, premiui va fi inmanat castigatorului prin
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intermediul tutorelui sau curatorului, drpa caz, incluzand semnarea de catre acesta a declaratiei. Prin

aceasta declaratie Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului

respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii, de orice natura, legate de premiul respectiv

si participarea la Campanie.

Daca in termen de 30 de zile calendaristice de 1a desemnarea castigatorului acesta nu se va prezenta pentru

ili-|ai;ilr*"fiui ,i/ruu nu a prezentat actui de identitate si co=ntractul de vanzare-cumparare incheiat

intre castigator si Organizator si/sau celelalte documente mentionate mai sus, Organizatorul va desemna

ca fiind caitigator al premiului pe titularul talonului extras ca rezerva pentru premiul respectiv. Daca nici

persoana desemnata ca tezewa nu prezinta actele necesare validarii premiului si/sau nu se va prezenta sa-

ri tidi"" premiul in termen de cel mult 30 de zile de la data la care este considerat castigator, premiile vor

ramane in propri etatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in promotiile urmatoare.

Organizatorul nu isi asuma obligatia si responsabilitatea pentru transportul premiului la domiciliul

"uJiguto-1ri. 
Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premti si nici nur se pot

inJocui premiile cu alte beneficii.

Art. 8. Taxe si imPozite aferente
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii hlangiare

legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale

privenite 
-din 

campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il
ialcy1eze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii 57112003 privind

Codul Fiscal.

Art.9. Litigii
Orice contestatii ale participantilor vor fi trimise in scris pe adresa S,C. Casa Noastra S.R.I-., Str: Calea

Bucuresti, nr. 113, Localitatea Pielesti, jud. Dolj, in termen de cel mult 30 de zile de la data desemnarii

castigatomlui. Solutionarea contestatiei se va face de catre comisia care a validat castigatorul si este

definitiva. Contestatiile trimise dupa acest termen vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in

considerare,
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui talon participant, decizia comisiei este definitiva;

Eventualele litigii aparuti intre Olrganizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau,

in cazul in cari aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane

competente de ia sediul Organizatorului.

Art.10, Incetarea CamPaniei
prezenta Campanie va inceta la data de 20 Decembrie 2011 si va putea inceta inainte de termen numai in

cazul produceiii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea Campaniei,

OrganLatorul putand, in acest ultim caz sa decida prelungirea duratei de desfasurare a campaniei.
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Articolul ll. Responsabilitate
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentr-u :yentuaP1: dispute legate de dreptul de proprietate asupra

taloanelor de participare la Czrmpanie. Toate litigiile referitoare 1a dreptul de proprietate asupra taloarielor

de participare nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul

persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

brganizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct

de vedere al continutului, pentru erori de imprimare sau alte erori sau pentru modificarea cupoanelor de

participare si a elementelor componente necorespunzatoare.

Articolul 12. Date cu caracter personal
Prin participarea la aceasta Campanie, completarea datelor personale pe taloanele de panicipare si

aplicarea semnaturii, participantiii sunt de acord cu privire la toate prevederile prezentului Regulament si

isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator si de a primi pe

viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct.

In conditiile Legli 677 /2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea. scrisa a

participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:

- sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu

datele sale personale;
- sa rectifice, sa acfitalizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform

Legii 61712001pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

in mod gratuitl
- sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a carot prelucrare nu este conforma

dispozitiilor Legii nr. 677 12001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor

.u i.a"t., p.rsonal si libera circulatie a acestor dalel

Participantii sunt de acord sa primeasca obiecle promotionale, produse gratuite, precgm si lnformatii prin

posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la organizator si partenerii sai.

Articolul 13. Clauze finale
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva

dreptul de a te folosi in campaniile urmatoare.
Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil gratuit oricarui participant la oricare din magazinele

QFORT participante la promotie, la sediul Casa Noasha din Str. Calea Bucuresti, nr.1 13, Localitatea

eielesti. jud. Dolj si pe slte-ul www.casanoaslra.ro pe toata durata Campaniei.

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezenhrl regulament, urmand ca aceste modificari sa fie

aduse la cunogtinla participanlilor.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor

prevederilor prezentului Regulameni Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania-

iehnoredactat qi multiplicatln 3 (trei) exemplare, dii care am primit 2 (dou6) exemplare , astazi 07

noiembrie 2011, la Biroul Notarului Public din Craiova, Calea Bucureqti, bl.27 A, parter.

ORGATIIZATOR,
S.C. CASA NOASTRA S.R.L.
reprezentata de asociat al IONESCU COSMIN
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ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC
SEDIUL: Craiova, Calea Bucuregti, bl.27A, parter
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 11241

//vl
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ln fata mea Laura Diaconu, Notar Public la sediul biroului din Craiova, Calea Bucureqti,

bl.27A, parter, s-au prezentat:
LONESCU COSMIN, cu domiciliul in mun. Craiova, str. Constantin Argetoianu nr.28, bl. A10,

sc.2, ap.10, jud. Dolj, id cu Cl seria DX nr. 680892/2009 elib. de SPCLEP Craiova, cnp
17 60107163311 asociat al S.C. CASA NOASTRA S.R.L., societate comerciala romana cu sediul

social in Str. Calea Bucuresti nr. 1 13, Localitatea Pielesti, jud. Dolj, inmatriculata Ia Registrul

Comertului sub nr. J16/857/1995, avand Cod Unic de lnregistrare RO7510066
care, dupa citirea actului, a consimtit la autentificarea prezentului inscris si a semnat toate

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NT.

Anul 2011, luna noiembrie, ziua 07

Legea nr. 36/'1995, SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL

//i lei cu chitanta n1. ? ( ? o2g11.

exemplarele.
ln temeiul art. 8lit. b din

INSCRIS.
S-a perceput onorariul de

NOTAR PUBLIC,
Laura Diaconu


