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prezentului inscris ÐUPLBüAT'

RE G U LAME NTUL CAMPANIE I PRO MO T.E

"Contínental - Cøntpanie promotíonøla anvelope de iarnq"
organizata de SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL

(perioada: 16 octombrie -30 noiembrie 2017)

Art. I - Organizatorul
1.1. Organizatorul campaniei promotionale pentru consumatori ,,Continental - Campaníe promotionala
anvelope de iarna" (denumita in continuare ("Concurs") sau "Campania") este SC CONTINENTAL
AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL (denumita in continuare "Organizatorul"), cu sediul in Timisoara,
str. Avram Imbroane, nr. 9, Timis, inregistratala Registrul Comertului sub nr. J351130911998, CUI RO
11269196, avand contul nr. RO39 INGB 0002 00115103 8938 deschis la ING BANK Sucursala
Timisoara.
1.2. Campania se desfasoara prin intermediul INITIATIVE MEDIA S.4., cu sediul social in str.

Grigore Alexandrescu ff. 89-97, Corpul B, etaj 6, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr.J4012549811994, Cod unic de identificare/atribut fiscal RO 6645140, capital social
integral varsat 90000 lei, cont bancar nr. RO35 BACX 0000 0045 0273 600I deschis la Unicredit Bank
S.4., societate platitoare de TVA care nu aplica TVA la incasare, reprezentata de. Alexandra Olteanu, in
calitate de Director General.
1.3. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament (,,Regulamentul") care este

obligatoriu pentru toti participantii.
1.4. Prin participarea la aceasta campanie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul
Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si
prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare a campaniei promotionale
2.1. Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei.
2.2. Campania va incepe pe data de 16 octombrie 2017 si se va desfasura pana pe data de 30 noiembrie
20t7.

Art. 3 - Produse Participante
3.l PrinProduseParticipantesevaintelegedoarurmatoareleprodusecomercializatedecatreOrganizator
pe piata din Romania, prin intermediul dealerilor sau al revanzatorilor:

- Anvelopele noi de iarna, Brand Continental, toate modelele
Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta

calitate, Organizatorii nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura
cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii
campaniei promotionale.

3.2 Produsele participantela campanie sunt disponibile in limita stocului existent.
3.3 Nu sunt produse participante la promotie:

. anvelopele de vara si all season brand Continental;
o orice altamarca de anvelope noi;
o orice anvelope second hand, inclusive Continental, de vara, iarna si all season.

Art.4 - Regulamentul oficial al campanrer
4.7 Regulamentul oficial al cømpøníei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga
durata a promotiei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
o in format electronic, prin accesarea site-ului Continental www.conti-online.ro.
o in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatonrlui Str. Avram Imbroane, nr. 9,
Timisoara, Judetul Timis;
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Potrivit liberei decizli a Organizatoruluí, Campøníø poate fi medializata in scopul inforrnarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu ro1 infonnativ. Infonnatiile pe care astfel de
materiale 1e pot contine vor fi interpretate in confonnitate cu prevederile prezentului Regulament.
4.2 Organizøtorul isi Íezerva dreptul de a rnodifica si/sau completa Regulamentul. Orice
modificari/cornpletari aduse prevederilor acestui Regulamenf vor fi cuprinse in acte aditionale si vor
comunicate catre public prin publicarea pe site-ul de campanie www.conti-online.ro

Art. 5 - Dreptul de participare
5.1 Se pot inscrie in vederea participarii la promotie numai persoanele ftzice (,Partícípantíí') cu
domiciliul sau resedinta in Rornania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani sau persoanele
juridice cu sediul in Romania si/sau persoane ftzice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau
intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernuluinr.4412008, care
achizitioneaza minim 4 anvelope noi de iarna Continental.
5.2 Nu pot participa la promotie urmatoarele categorii de persoane:

. aîgajatii companiei SC CONTINENTALAUTOMOTIVE PRODUCTS SRL, precuÍr si angajatii
celorlalte companii din Romania care fac parte din Concernul Continental, atunci cand
achizitioneaza anvelope prin programul special de vanzare destinat angajatilor Continental din
Romania.

. angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea,
desfasurarea campaniei si comercializarea anvelopelor aflate in promotie.

Art.6 - Premiile campaniei
In cadrul campaniei, Organizatorul va acorda, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos,
urmatoarele premii, pana la epuizarea stocului de premii personalizate Continental:

Un participant poate avea dreptul de a primi mai multe premii pe toata durata de desfasurare a Campaniei,
in functie de numarul de anvelope achizitionate si stocul de premii disponibil.

Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 180190,60 Lei cu TVA inclus;

Art. 7 - Mecanismul desfasurarii campaniei
7.1. Conditii privind participarea la Campanie
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la promotie este necesara indeplinirea cumulativa a
urmatoarelor conditii :

(l) Pørticípøntul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
(2) Inscrierea in promotie se va face exclusiv in perioada mentionata la Art. 1.2 de mai jos;
(3) Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin 4 anvelope de iarna Continental de la Dealerii
Continental;
(4)Data limita pana la care parlicipantii se pot face achizitia este de 30 noiembrie 2017.
(5) Organizatorul nu este responsabil pentru achizitllle efectuate dupa datele limita, respectiv 30
noie.mbrie 2017 ;

(6) Premiile se vor acorcla pe loc in momentul achizitiei, in limita stocului clisponibil cle premii clctinut dc
Dealerii Continental selectati de catre Orgatizato4

o
+

t

2



**

(7) Prerniìle se vor acorda in lir¡ita stocului disponibil, confonn aú. 6.Infonnatii cu privire la stocul
sponibil vor fì solicitate direct Dealer-ului Continental. Organizatorul nu este raspunzator pentru

h, e in care stocul disponibil este epuizat la momentul achizitionarii produselor parlicipante

., mul campaniei promotionale
a primi un premiu, Participantii trebuie sa achizitioneze minim 4 anvelope noi de iarna

in intervalul 16 octombrie - 30 noiembrie20lT;.
tatea stocului de premii va fi confirmata de catre Dealer-ul Continental de unde s-a facut

(3) Un participant poate primii rnai multe premii in cadrul Campaniei, in functie de numarul de anvelope
achizitionate;
(4) Organizatorul nu este responsabil pentru epuizarea stocului de premii de la un anumit Dealer;
(5\ Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din campanie materialele transmise de participanti si
care nu respecta conditiile mentionate anterior, precum si de a ii descalifìca pe acei participanti.

7.3. Intrarea in posesia premiilor
Premiile acordate in cadrul Campaniei sunt revendicate pe loc de la reprezentantul Dealer-ului
Continental din cadrul caruia a fost facuta achizilia in limita stocului disponibil de premii; Participantii
care au facut achizitii online de la unul dintre Dealerii Continental selectati de catre Organizator, va primi
premiul impreuna cu produsele comandate.
Premiile nu pot fi revendicate ulterior de catre un Participant.
Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului revendicarii nu vor fi luate in
considerare de catre Organizator.

Art. 8 - Taxe si impozite
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile
acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile legale aplicabile, orice alte
obligatii de orice altanatura in legatura cu aceste premii fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art 9 - Limitarea raspunderii
9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative caÍe ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
9.2. Organizatorul campaniei "Contínentøl - Campaníe promotionala ønvelope de iarna" nu va avea
nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli
suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta, exceptie facand cele prevazute de O.G.
9912000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.
9.3. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inregistrari in cadrul acestei campanii, decizia
comisiei fo ata din angajatii Organtzatorului este definitiva.
9.4. Organizatoni nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia
premiului;
2. Organizatod nu va fi responsabil de imposibilitatea primirii premiului, in cazul in stocul a fost
epuizat.
3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului revendicarii nu vor fi luate in
considere de catre Organizator;
4. Situatiile in care anumite persoane inscrise in promotie sunt in incapacitate de a participa partial sau
integral la promotie , daca aceasta incapacitate se datore aza vnor circumstante aflate in afara controlului
pe care Organiz,at.orul il poafe in morl rez,onahil exercita.
Accstc circumstantc sc pot datora: informatiilor eronate, incomplctc, transmisc cu intrcrupcri, transmise
cu intarzíere sau defonlate in orice alt mod, in unna actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii
echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora
folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice
care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor
furnizorului de Intemet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in
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cazulpafticipantului, cauzata de problerr-re tehnice si/sau de tlafic intens pe Internet, in general, sau pe
pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra
echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma
participarii la prornotie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie
care sa influenteze derularea si irnplementarea Carnpaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile,
regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in uma
Carnpaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea
acestora.
Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor,
precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea
acestuia. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice parlicipant care nu respecta regulile Campaniei
sau in privinta caruia exista dovezi de comportarnent incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa
Campaniei.

Art. 10 - Incetarea / Intreruperea promotiei. Forta maiora
Campanía poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatä Organizatorului, din motive independente de
vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a campaníei.
Forta rnajora inseamna orice eveniment care nu poate fr prevazul. controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Reguløment.

Art. 11 - Litieii
Eventualele litigii aparute intre Organizø.tor si Partícípantíí cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Timisoara.
Eventualele reclamatii legate de derularea cømpøniei se pot trimite pe adresa Orgønizatorului Str. Avram
Imbroane, nr. 9, Timisoara, Timis pana la data de 30 noiembrie 2011. Dupa expirarea acestui termen,
Orgønizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art.12 - Alte Clauze
Deciziile Orgønízatorului privind Campøníø sunt finale si aplicabile tuturor Pørticípantilor.
Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizøtoruluí care poate dispune liber de acestea in maniera
pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative caÍe ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si
desfasurare a campaníeí.

Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notaríalã VERITAS, astazi data
autentificarii, intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate,
din care unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärfilor.

SC. MEDIAPOST HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

DINICU ELENA-LILIANA
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Notar public NICA OANA RALUCA
Societate Profesionalã Notariølù " VERITAS "
Licenfa de funcfionare nr. 73411703/04.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr. 7.A, sector 2

Mobil: 0728.277.662, tr'ax: 0378.1 0.26.67
Email: nica.oana@vmail.com, nica.oana.bnp@gmail.com

**

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 2526
Anul 2017 r luna Octombrie, ziua 16

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul
Bucureçti, Strada Avram Iancu, rr.7 A, sector 2, s-aprezentat:

DINICU ELENA-LILIANA, cetälean roman, cu domiciliul în Mun. Bucureçti, Str.
Dumbrava Nouá nr. 10, bl. M82, sc2, et.6, ap.93, Sector 5, identificatä cu CI seria RK nr. 074960
eliberatä de SPCEP Sector 5ladatade 06.06.2017 çi valabilápànáladatade24.11.2027, având CNP
2831124044870, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti,
Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul comeJului
J401829512000, CUI ROl33519I7,inbazaîmputernicirii nr. 1607 din data de 13.06.2017.

care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a înfeles con{inutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voinfa sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar

În temeiul art. 12lit. b) din Legea notarilor publici çi a activitáJii notariale ttr.3611995,
republicatá, cu modificárile ulterioare,

SE DECLANÃ ¡.UTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN10054/2017 .

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA

S.S.

Prezentul duplícat s-ø întocmít în 4 (pøtru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notar
public, astãzi, døta øutentíficãrii actului, urc aceeøÇí forlã probøntã cø orígínølul çi constítuìe títlu
executoriu în condí¡ííle legü.

NOTAR
NICA
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