Regulament oficial al concursului
“Testează și câștigă”
Secțiunea 1. Organizatorul concursului
1.1 Organizatorul concursului “Testează și câștigă” – 2017, este S.C. EURO NARCIS S.R.L. (denumită în
prezentul regulament “EURO NARCIS”) cu sediul central în Nazna, str. Mureșului, nr. 1 A, județul
Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș de pe lângă Tribunalul Târgu – Mureș cu
nr. J26/855/2002, CUI 14953201, reprezentată legal de administrator Narcis Emanuel Pop.
1.2 Concursul “Testează și câștigă” – 2017 (numit în prezentul regulament “Concursul”), se va desfășura
în perioada 19-22 Iunie 2017, urmând a fi organizat în următoarele județe de pe teritoriul României :
Dâmbovița, Covasna, Suceava, Sălaj.
1.3 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor
prevederilor prezentului Regulament Oficial și legislației aplicabile în România. În conformitate cu
prevederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată,
Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.euronarcis.ro
începând cu data de 19 Iunie 2017 și până la încheierea concursului.
Secțiunea 2. Aria de desfășurare a concursului
2.1 Concursul “Testează și câștigă” – 2017 se desfășoară în județele Dâmbovița, Covasna, Suceava și Sălaj.
2.2 Perioada de desfășurare a Concursului este : 19 iunie – 22 iunie 2017.
Extragerile cu premii:
-

19 Iunie 2017 – tranșa I
1 set de biți SPAX
1 trusă cu șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 14,4V DeWalt

-

20 Iunie 2017 – tranșa II
1 set de biți SPAX
1 trusă cu șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 14,4V DeWalt

-

21 Iunie 2017 – tranșa III
1 set de biți SPAX
1 trusă cu șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 14,4V DeWalt

-

22 Iunie 2017 – tranșa IV
1 set de biți SPAX
1 trusă cu șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu acumulator 14,4V DeWalt

Secțiunea 3. Condiții de participare la Concurs
3.1 Pot participa la Concurs toate persoanele interesate, care utilizează produsele Spax sau care au primit
invitație de participare la prezentările produselor SPAX organizate în perioada 19-22 Iunie 2017 .
3.2 Participarea la acest Concurs implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului
Regulament precum și posibilitatea folosirii în scop publicitar a numelui, adresei, fotografiilor și
materialelor filmate cu câștigătorii fără nici un fel de plată aferentă.
Secțiunea 4. Mecanismul Campaniei
4.1 Înscrierea la Concurs: pot participa la concurs persoanele care sunt interesate sau invitate la
eveniment, calificate sau necalificate din punct de vedere profesional, care participă la una din
prezentările produselor SPAX organizate de Euro Narcis în perioada 19-22 Iunie 2017 și fac dovada
achiziționării de produse SPAX din magazinele partenere în valoare de minim 50 ron. În baza bonului fiscal
(care va fi anexat la talonul de participare) și prin completarea talonului de participare la extragere și
introducerea acestuia în urnă, participantul este considerat înscris în Concurs.
4.2 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs :
a) persoanele care nu au împlinit 18 ani;
b) angajați ai Euro Narcis sau ai magazinelor partenere;
c) angajați ai oricăror societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea
Campaniei “Testează și Câștigă”;
d) rudele de gradul I și II (respectiv copii/parinții, frații/surorile) și/sau soțul/soția angajaților menționați
la punctele anterioare.
4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Concurs a
persoanelor menționate la art. 4.2 precum și dreptul de a elimina din Concurs orice persoană din
categoriile de mai sus. Refuzul de furniza datele necesare înscrierii în Concurs are drept consecință
imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul
câștigătorilor desemnați.
Secțiunea 5. Premiile și acordarea acestora
5.1 Premiile oferite în cadrul Concursului sunt : 4 seturi de biți SPAX, 4 truse cu șuruburi SPAX , 4 mașini
de găurit și înșurubat cu acumulator 14,4V DeWalt.
5.2 Valoarea premiilor oferite în cadrul Concursului:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Natura Premiului

Cantitate

Set de biți SPAX
Trusă cu șuruburi SPAX
Mașină de găurit și înșurubat cu
accumulator 14,4V DeWalt

4
4
4

Valoare unitară
(TVA inclusă)
57,18 RON
111,37 RON
1096,12 RON
TOTAL

Valoarea totală
(TVA și taxe incluse)
228,72 RON
445,48 RON
4702 RON
5376,21 RON

5.3 Premiile vor fi extrase de către un membru al comisiei desemnate de către Euro Narcis pentru a acorda
premiile Concursului. Din comisia de acordare a premiilor fac parte : un Reprezentant Zonal de Vânzări,
un Asistent manager al departamentului commercial și un Operator Call- Center.
5.4 Premiile vor fi acordate astfel:
Tranșa I:
-

1 set de biți SPAX
1 trusă de șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 14,4 V DeWalt

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 19 Iunie 2017 se vor valida și introduce în urnă toate
taloanele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care va avea loc in
data de 19 Iunie 2017 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre membrii oficiali ai
comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa I. Aceștia vor fi anunțați public
și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7 a prezentului Regulament.
Tranșa II:
-

1 set de biți SPAX
1 trusă de șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 14,4 V DeWalt

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 20 Iunie 2017 se vor valida și introduce în urnă toate
taloanele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care va avea loc in
data de 20 Iunie 2017 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre membrii oficiali ai
comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa II. Aceștia vor fi anunțați public
și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7 a prezentului Regulament.
Tranșa III:
-

1 set de biți SPAX
1 trusă de șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 14,4 V DeWalt

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 21 Iunie 2017 se vor valida și introduce în urnă toate
taloanele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care va avea loc in
data de 21 Iunie 2017 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre membrii oficiali ai
comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa III. Aceștia vor fi anunțați public
și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7 a prezentului Regulament.
Tranșa IV:
-

1 set de biți SPAX
1 trusă de șuruburi SPAX
1 mașină de găurit și înșurubat cu accumulator 14,4 V DeWalt

La finalul prezentarii de produse Spax din data de 22 Iunie 2017 se vor valida și introduce în urnă toate
taloanele de participare, fiind validați astfel și participanții la tombolă. Prin extragerea care va avea loc in

data de 22 Iunie 2017 la finalul prezentării de produse Spax, de către unul dintre membrii oficiali ai
comisiei desemnate, vor fi anunțați câștigătorii celor trei premii din tranșa IV. Aceștia vor fi anunțați public
și vor intra în posesia premiilor conform specificațiilor secțiunii 6 și 7 a prezentului Regulament.
Secțiunea 6. Notificarea premiilor
6.1 Organizatorul va face public numele câștigătorilor și premiile acordate pe site-ul www. euronarcis.ro.
Fiecare câștigător va fi anunțat public sau prin sms sau prin e-mail cu privire la premiul câștigat în maxim
7 zile calendaristice de la extragere, în cazul în care acesta nu este prezent în momentul extragerii
premiilor. Premiile se acordă prin tragere la sorți din totalul taloanelor de participare validate și introduse
în urnă până la momentul extragerii pentru fiecare tranșă în parte.
6.2 Premiile dobândite în urma extragerii la sorți din cadrul Concursului nu se pot transfera unei alte
persoane de către Euro Narcis și nu pot fi transformate în bani. Fiecare participant poate câștiga numai
un singur premiu din toate cele 4 tranșe.
6.3 Dacă unul dintre câștigători este invalid, sau dacă premiul nu este revendicat în interval de 10 zile
calendaristice de la momentul extragerii, premiile rămase vor fi oferite în cadrul altui Concurs ce va fi
organizat la momentul stabilit de Euro Narcis.
Secțiunea 7. Predarea premiilor
7.1 Câștigătorii, în cazul în care nu sunt prezenți la momentul extragerii pentru a-și revendica premiile
personal, vor fi contactați de Euro Narcis pentru a-și ridica premiul printr-un apel telefonic, sms text sau
prin e-mail. În cazul în care potențialii câștigători nu răspund la telefon, aceștia vor fi apelați de 3 ori în
ziua respectivă, precum și de 3 ori în ziua următoare, după care premiul pe care l-au câștigat va fi trimis
la destinație prin intermediul Reprezentantului Euro Narcis din zonă. În situația în care Reprezentantul
Euro Narcis nu resușește să contacteze telefonic sau personal câștigătorul în termen de 30 de zile
calendaristice de la momentul extragerii, câștigătorul va putea ridica premiul de la sediul Euro Narcis în
maxim 45 zile calendaristice de la extragere. În cazul nerespectării termenului, câștigătorul va pierde
dreptul de a mai intra în posesia premiului, premiul fiind realocat extragerilor ce vor urma.
7.2 Euro Narcis va suporta o singură dată cheltuielile de transmitere a premiului, în condițiile în care din
vina sa sau a partenerilor săi a apărut o greșeală în expedierea premiului.
7.3 Premiile vor fi predate câștigătorilor în baza unui Proces Verbal de predare – primire întocmit în două
exemplare originale și care va conține datele personale ale câștigătorului și căruia i se va anexa o copie
după buletinul/cartea de identitate a câștigătorului.
Secțiunea 8. Taxe și impozite
8.1 Euro Narcis se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute
de către câștigători în conformitate cu Legea 227/2015 privind impozitul pe venit. Orice alte obligații de
natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
Secțiunea 9. Soluționarea litigiilor
9.1 În cazul unor potențiale litigii apărute între Euro Narcis și participanții la Concurs, acestea vor fi
soluționate pe cale amiabilă.

Secțiunea 10. Prelucrarea datelor personale
10. 1 În conformitate cu legislația aplicabilă, Euro Narcis are obligația să facă publice numele
câștigătorilor și câștigurile acordate în cadrul acestei campanii. Prin înscrierea la această promoție,
participanții declară expres că sunt de acord cu Regulamentul Concursului “Testează și câștigă” și își
exprimă acordul ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Euro Narcis. Datele
furnizate de către participanți nu vor fi difuzate către terți.
10.2 Prin prezentul Regulament, Euro Narcis se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind
protecția datelor personale stocate pe perioada campaniei. Ca atare, Euro Narcis, se angajează să
pastreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la prezenta campanie și să
le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare. De asemenea, la cererea scrisă
a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa companiei Euro Narcis, str. Mureșului, nr. 1 A,
Nazna, jud. Mureș, România, compania se obligă:
- să confirme, în mod gratuit solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, pentru o solicitare pe
an;
- să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a
căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
- să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
- să respecte normele legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și liberă circulație a acestor date. Participanții la Concurs în calitate de persoane vizate, au,
conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date
(art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
10.3 Scopurile constituirii bazei de date sunt: verificarea identității participanților/câștigătorilor în
vederea acordării premiilor, scopuri statistice, promoționale, de informare prin diverse mijloace de
comunicare (poștă e-mail sau alte mijloace de comunicare) cu privire la acțiunile și campaniile Euro Narcis
pe care acesta le va desfășura în viitor. Compania S.C. Euro Narcis S.R.L. este înregistartă ca operator de
date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal cu numărul 0013947.
Secțiunea 11. Regulamentul Oficial al Concursului
11. 1 Regulamentul Oficial al acestui Concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată
durata lui, pe site-ul www.euronarcis.ro.

