REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
“Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!”
(04.07.2022 – 28.08.2022)
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Campania promotionala este organizat de MASPEX ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Stefan
cel Mare nr. 38-40, loc. Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti sub numarul J29/1275/2005, CUI RO 3451510, (denumita in continuare
“Organizator” sau “MASPEX ROMANIA”), reprezentata la incheierea prezentului Regulament de
domnul Dârvaru Mircea – Ionuț, cetatean roman, in calitate de mandatar, imputernicit conform procurii
autentificate sub nr. 1682 din 14.09.2021 de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul biroului
in Stefanestii de Jos, jud. Ilfov.
1.2. Campania se organizeaza prin intermediul: agentiei S.C. MERCURY360 COMMUNICATIONS
S.R.L. (denumita in continuare „Agentia”) cu sediul in Strada Gara Herastrau nr 2, Sector 2,
inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/12388/1998, Cod Unic de Inregistrare,
RO11295365
1.3. Regulamentul oficial al campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este intocmit si va fi
facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul
www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai
poate fi solicitat, pe intreaga durata a campaniei (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa
sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada campaniei pe parcursul derularii acestuia,
dar nu inainte de a anunta prelungirea in mod public, pe pagina de www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/.
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
1.5. Prin participarea la aceasta campanie, participantii accepta toate prevederile prezentului
Regulament si se conformeaza acestuia.
1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile
legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra in
vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina
www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/.
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CAMPANIEI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada cuprinsa intre
data de 04.07.2022 ora 00:00:00 si data de 28.08.2022, ora 23.59.59, ora Romaniei (denumita in
continuare „Perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Înscrierea in campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!” se va desfasura exclusiv online, pe
pagina de https://tigerenergy.ro/ai-tupeu/, conform mecanismului descris în secțiunea 5 a prezentului
Regulament.
SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL
3.1. Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.
3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit in
Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
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SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1. La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/ resedinta in Romania,
care au varsta mai mare de 18 ani si care respecta procedura de participare prevazuta in Sectiunea 5 de
mai jos.
4.2. Nu sunt eligibili a participa la campanie angajatii MASPEX ROMANIA, angajatii agentiilor de
publicitate implicate si ai companiilor distribuitoare ale MASPEX ROMANIA si nici membrii
familiilor acestora (copii, parinti, frati/ surori, sot/ sotie).
4.3. Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca a prezentului Regulament.
4.4. Prin accesarea paginii de www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/, participantii sunt de acord si isi asuma in
mod integral termenii acestui Regulament.
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
5.1. Campania ”Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!” se desfasoara exclusiv online, pe pagina
de www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/.
5.2. Pentru ca o persoana sa participe la campanie, aceasta trebuie sa parcurga in mod obligatoriu
urmatorii pasi:
1. Sa achizitioneze in perioada campaniei produse participante Tiger, in valoare de minim 7,00 lei
si sa poata face dovada printr-un document fiscal ce a fost emis in perioada de campanie.
2. Sa scaneze cu telefonul/tableta codul QR de pe doza Tiger Classic 250 ml si sa acceseze link-ul
furnizat sau sa se inscrie pe site-ul www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/ prin completarea câmpurilor
formularului de participare online (nume, prenume, numar de telefon mobil, data, valoarea si
numarul documentului fiscal)
5.3. Se vor lua în considerare ca si inregistrari corecte in campanie doar acele inscrieri care corespund
cerintelor/ instructiunilor din prezentul regulament.
5.4. Inscrierea se va face exclusiv pe perioada Campaniei mentionata in Sectiune 2, iar un participant
se poate inscrie in campanie cu un numar limitat de 10 documente fiscale/zi, daca documentele
fiscale sunt diferite. Fiecare numar de document fiscal poate fi inscris o singura data in cadrul
prezentei campanii.
5.5. Un document fiscal unic este definit de numarul integral, valoarea totala si data emiterii
documentului.
5.6. Vor fi considerate incercari de participare frauduloase urmatoarele situatii:
• 10 inscrieri invalide consecutive
• Un document fiscal unic, inscris, asociat mai multor numere de telefon. Se va considera validata doar
prima inscriere, urmatoarele fiind considerate tentative de frauda

Aceste situatii vor genera blocarea numerelor de telefon in cauza, fara a mai acorda posibilitatea de a
fi facute inscrieri la prezenta campanie de pe respectivele numere de telefon. Participantii pot contesta
blocarea numarului de telefon completand formularul de contact de pe site-ul:
https://maspex.ro/contact.html
5.7. Mesajele de raspuns pentru inscrierile in Campanie.
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Orice inscriere in campanie, valida sau invalida, va primi un mesaj de raspuns, dupa cum urmeaza:

Prima inscriere
reusita
Urmatoarea inscriere
reusita
Document fiscal deja
inscris
Limita zilnica atinsa
Inscriere
restrictionata
Numar document
fisca incorect
Numar incorect
Valoare document
fiscal incorecta
Campania nu a
inceput inca
Campania s-a
incheiat

Felicitari! Document inscris cu succes in Campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce
si castigi!”. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras castigator. Te asteptam cu
noi inscrieri. Pastreaza documentul fiscal pentru validare!
Inca o sansa la extragerea finala. Te vom anunta telefonic daca vei fi extras
castigator in Campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!” Te asteptam cu
noi inscrieri. Pastreaza documentul fiscal pentru validare!
Fiecare document fiscal poate fi inscris o singura data. Te asteptam in campanie cu
noi inscrieri. Succes!
Ai inscris deja 10 documente fiscale astazi. Iti multumim ca esti fan Tiger! Te
asteptam si maine cu noi inscrieri in campanie. Succes!
Ne pare rău, înscrierea ta a fost restricționată deoarece bonul nu îndeplinește toate
criteriile pentru participare. Poți utiliza formularul de contact pentru informații
suplimentare.
Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de
faptul ca numarul documentului se scrie legat, complet, fara spatii sau alte semne
distinctive, doar numeric.
Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de
faptul ca numarul de telefon se completeaza pe formatul 07xxxxxxxx, avand 10
cifre.
Oops! Ceva nu a functionat. Reincearca sa completezi formularul tinand cont de
faptul ca valoarea document fiscal se scrie integral, cu doua zecimale, pe formatul
7,00.
Campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!” nu a inceput inca. Te
asteptam incepand cu 04.07.2022. Succes!
Campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi!” s-a incheiat. Vezi lista
castigatorilor validati in pagina dedicata de pe site. Multumim pentru participare!

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. Pe perioada campaniei se vor desemna aleatoriu 49 de castigatori, dupa cum urmeaza: 8
castigatori pentru premiul Go Pro Hero 8, 40 de castigatori pentru premiul Casti Skullcandy si 1
castigator pentru premiul cel mare Can Am 600.
Pentru inscrierile din
Nr.
Data
Premii extrase
perioada
extragere extragerii
De la
Pana la
1
11-07-2022 04-07-2022
10-04-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
2
18-07-2022 11-07-2022
17-04-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
3
25-07-2022 18-07-2022
24-07-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
4
01-08-2022 25-07-2021
31-08-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
5
08-08-2022 01-08-2022
07-08-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
6
16-08-2022 08-08-2022
15-08-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
7
22-08-2022 16-08-2022
21-08-2022
5x casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8
8
5 casti Skullcandy + 1x Go Pro Hero 8 +
29-08-2022 22-08-2022
28-08-2022
1 Can Am 600
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Totodată, vor fi extrase și 3 rezerve eligibile pentru fiecare premiu acordat. În situația în care
câștigătorul nu respectă cerințele Regulamentului, Organizatorul va desemna drept câștigător pe primul
extras din rândul rezervelor.
Precizări privind premiul Casti Skullcandy:
In aceasta campanie sunt alocate 5 premii casti Skullcandy in fiecare saptamana. Extragerea
acestor premii se va face de către agenție concomitent cu extragerile pentru premiile săptămânale.
Pentru fiecare premiu în parte, sunt aplicabile prevederile prezentului regulament în ceea ce privește
extragerea câștigătorilor, validarea înscrierii, notificarea câștigătorilor, extragerea rezervelor şi
transmiterea premiilor.
Precizări privind premiul săptămânal, constând in Camera Go pro Hero 8:
Durata campaniei este de 56 de zile. In accepțiunea prezentului regulament, o săptămâna este
definita ca 7 zile calendaristice succesive, începând cu prima zi a campaniei, respectiv 04.07.2022.
Pentru fiecare săptămâna a campaniei este alocat un premiu constând in un (1) x Camera Go pro Hero
8, extragerea acestora urmând a se face in fiecare zi de luni, pentru saptamana recedenta . Pentru fiecare
premiu în parte, sunt aplicabile prevederile prezentului regulament în ceea ce privește extragerea
câștigătorilor, validarea înscrierii, notificarea câștigătorilor, extragerea rezervelor şi transmiterea
premiilor.
Premiul alocat pentru ultima săptămâna a campaniei, dar si premiul cel mare, se vor extrage in
10 zile calendaristice de la finalizarea campaniei, respectiv 28.08.2022
Precizări privind Marele Premiu, constând intr-o Motocicleta Can Am 600:
Marele Premiu, constând în o (1) x Motocicleta Can Am 600 va fi extras în termen de 10 de
zile lucrătoare de la terminarea campaniei. Se vor lua în considerare pentru acordarea marelui premiu
toate înscrierile valide de pe întreaga perioadă de desfășurare a Campaniei. Extragerea Marelui Premiu
va fi una distincta de celelate extrageri descrise la art. 7.1. Pentru marele premiu sunt aplicabile
prevederile prezentului regulament în ceea ce privește extragerea câștigătorilor, validarea înscrierii,
notificarea câștigătorilor, extragerea rezervelor şi transmiterea premiilor.
Premiile se vor acorda prin tragere la sorti, pe baza unui program cu distributie aleatorie
(respectiv prin mijloace electronice de prelucrare a datelor personale fara interventie umana).
Extragerile premiilor saptamanale(castile Skullcandy si Go Pro-urile Hero 8) vor avea loc la
sediul Agentiei printr-un soft in prezenta unei comisii formate din 3 membri.
Extragerea premiului cel mare (Can Am 600) vor avea loc la sediul Agentiei printr-un soft in
prezenta unei comisii formate din 3 membri.
6.2. Vor participa la tragerea la sorti inscrierile participantilor care au urmat toti pasii din mecanismul
descris în secțiunea 5 a prezentului Regulament.
6.3. Un participant poate câștiga 1 (un) singur premiu în perioada campaniei.
6.4 Motivul de invalidare a unei inscrieri castigatoare poate fi oricare dintre urmatoarele:
•

Pe documentul fiscal trimis pentru validare nu apar produse participante la campanie;
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•

Valoarea totala a produselor participante de pe document este sub valoarea stabilita in
Regulament

•

Data de pe documentul fiscal nu este din perioada de desfasurare a campaniei;

•

Documentul fiscal nu este din magazinele participante;

•

Documentul fiscal a mai fost inscris anterior;

•

Participantul nu a putut fi contactat pe numarul de telefon de pe care a facut inscrierea
castigatoare, pentru a fi informat in legatura cu premiul castigat si procedura de validare;

•

Participantul nu mai are control, din orice motiv, asupra numarului de telefon mobil de pe
care a facut inscrierea castigatoare sau care este declarat in momentul inscrierii, drept
urmare nu se poate proba unicitatea castigului sau in cadrul campaniei;

•

Participantul nu a transmis, din orice motiv, reprezentantilor Organizatorului informatiile
necesare validarii, in termenul limita de 5 zile lucratoare de la ultimul apel inregistrat;

•

Numarul documentului fiscal din fotografia trimisa pe e-mail, data sau valoarea totala nu
coincid cu cele ale documentului fiscal inscris in campanie prin Web;

•

Documentul fiscal pe care il trimite participantul pe e-mail este rupt, deteriorat, falsificat
sau contine stersaturi, facand documentul fiscal ilizibil;

•

Participantul este identificat ca fiind minor;

•

Participantul refuza premiul;

•

Participantul a mai castigat un premiu in cadrul campaniei;

•

Participantul este suspectat de fraudarea campaniei in orice mod sau de tentativa de frauda
in cadrul campaniei, in orice mod.

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI
7.1. În cadrul acestei campanii se va acorda un total de 49 premii constand in:
Premiul 1, avand o valoare totala de 50.069,25 lei:
• 1 x Can Am 600
Premiul 2, avand o valoare unitară de 1.678,79 lei, și o valoare totala de 13,430.32 lei:
• 8 x Go pro Hero 8
Premiul 3, avand o valoare unitară de 359,39 lei și o valoare totala de 14,375.6 lei
• 40 x Casti Skullcandy
7.2. Valoarea totală estimată a premiilor este de 77.874,77 lei, TVA inclus.
7.3. Continutul, valoarea individuala si cea totala a premiului acordat in cadrul campaniei, se regasesc
in tabelul de mai jos:
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PREMIU

Can Am 600

CANTITATE
(buc)
1

VALOARE UNITARA
(lei cu TVA inclus)

VALOARE TOTALA
(lei cu TVA inclus)

50.069,25

50.069,25

Go pro Hero 8

8

1.678,79

13.430,32

Casti Skullcandy

40

359,39

14.375,20

VALOARE TOTALA
(lei cu TVA inclus)

77.874,77

7.4. Premiul va fi oferit câștigătorului după validarea acestuia ca și câștigător, după verificarea tuturor
datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului și după ce a fost verificată
îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor de campanie stipulate în prezentul Regulament. Pentru
premiul cel mare castigatorul confirmat trebuie sa il ridice de la urmatoarea adresa: Soseaua Industriilor
2C, Bucuresti, in cadrul reprezentantei Euronautica. Castigatorul trebuie sa se prezinte fizic la aceasta
adresa. Cel care conduce masina (castigatorul sau o alta persoana care il insoteste) trebuie sa aiba
permis categoria B
7.5. Descrierea premiilor:

Can Am 600

MOTOR:
Rotax® 600 ACE™, 2 cilindri in linie, racire
cu lichid, acceleratie electronica
Alezaj & cursa 74 x 69,7 mm (2.9 x 2.7 in.)
Putere 50 CP (37.3 kW) @ 7300 RPM
Cuplu 49.7 Nm (36.7 ft-lb) @ 6000 RPM
Emisii CO2 127 g/km
Consum combustibil 43.6 mpg (5.4 l/100km)
Rotax® 900 ACE™, 3 cilindri in linie, racire
cu lichid, injectie electronica directa
Alezaj & cursa: 74 x 69,7 mm (2.9 x 2.7 in.)
Putere: 82 CP (61.1 kW) @ 8000 RPM
Cuplu: 79.1 Nm (58.3 ft-lb) @ 6500 RPM
Emisii CO2: 143 g/km
Consum combustibil: 46.5 mpg (6.08 l/100km)
TRANSMISIE:
Tip Automata (CVT), mod marsarier
SUSPENSII SI FRANE:
Suspensie fata Suspensie independenta cu brat
dublu
Amortizoare fata SACHS † camera dubla
arcuri elicoidale / Cursa 136 mm (5.35 in.)
Suspensie spate Multi-link – un singur brat
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Go pro Hero 8

Amortizoare spate SACHS† camera dubla
arcuri elicoidale cu rezervor exterior /
Cursa de 145 mm (5.71 in.)
Sistem de franare La picior, hidraulic pe 3 roti
Frana fata Discuri de 270 mm cu etriere Nissin
cu 2 pistoane
Frana spate Disc de 220 mm, cu 1 pistonas
Frana de parcare Imobilizat pe perioada
stationarii
Anvelope fata MC 145/60R16 66T
Anvelopa spate MC 205/45R16 77T
Jante fata din aluminiu 5 spite, interior carbon
negru, 406 x 114 mm (16 x 4.5 in.)
Janta spate din aluminiu 5 spite, interior carbon
negru, 406 x 165 mm (16 x 6.5 in. )
CAPACITATE:
Capacitate de transport 1
Greutate vehicul 204 kg
Capacitate de stocare 7 L
Capacitate rezervor 20 L
Tip de combustibil Premium fara plumb
DIMENSIUNI:
L x W x H 2,352 x 1,522 x 1,063 mm (92.6 x
59.9 x 41.9 in.)
Ampatament 1,709 mm (67.3 in.)
Inaltime sa 599 mm (23.6 in.)
Garda la sol 97 mm (3.8 in.)
Greutate 270 kg
Vitezometru, turometru, kilometraj, indicator
trips, indicator de masurare a consumului,
ceas, moduri ECO si Sport
SIGURANTA SI SECURITATE:
SCS Sistem de Control al Stabilitatii
TCS Sistem de Control al Tractiunii
ABS Sistem de anti-blocare al rotii
Sistem anti-furt D.E.S.S.™ – Sistem de
Securitate Codat Digital
HHC Sistem ajutor plecare in rampa
DOTARI:
2 faruri halogen (55-W)
Aripi fata cu lumini tip LED integrate
Port USB dual / Torpedou
Sa din material rezistent la apa
Camera video sport GoPro HERO8, 4K, WiFi, GPS, Black
CARACTERISTICI GENERALE:
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Casti Skullcandy

Functii Rezistent la praf
Control vocal
Detectare miscare
GPS
CONTINUT PACHET:
1 x Surub
1 x Baterie reincarcabila
1 x Cablu USB-C
1 x Camera video sport
1 x Adeziv curbat
1 x Catarama fixare
Culoare: Negru
ECRAN:
Tip display-Touchscreen
SYSTEM:
Format inregistrare video:
-H.264
-MP4
-H.265
Format fisier imagine: RAW
Rezolutie video: UHD 4K
FPS la rezolutie maxima: 60
Microfon: Da
Stabilizare video: Da
Waterproof: Da
Rezistenta la apa: 1 ATM
Conectivitate: Bluetooth
Wi-Fi
Jack audio 3.5 mm
HDMI
ACUMULATOR:
Capacitate acumulator 1220 mAh
Casti Audio In-Ear, Skullcandy Indy ANC,
Noise Canceling, True Wireless, Bluetooth,
True Black
CARACTERISTICI GENERALE:
Tip: In ear
Tehnologie: Wireless
Conectori: Bluetooth
Functii: Rezistent la apa
Rezistent la transpiratie
Egalizator
Noise cancelling
True wireless
CONTINUT PACHET:
-Casti
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-1 x Carcasa de incarcare
-1 x Cablu USB C
Culoare Negru
Impedanta iesire: 32 Ω
Raspuns in frecventa: 20Hz - 20kHz
Timp operare: 32 h
Diametru difuzor: 12 mm
Greutate: 76 g

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR
8.1. În termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul campaniei, câștigătorii vor fi anuntati in pagina de
campanie de pe www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/. Castigatorii premiilor vor fi contactati de catre un
Reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data extragerii, pentru
a fi informati in legatura cu premiul castigat si procedura de validare. Participantii desemnati castigatori
vor fi apelati la numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.
Reprezentantii Organizatorului vor incerca stabilirea contactului cu fiecare castigator apeland numarul
de telefon de maximum 3 ori, in 3 zile diferite, in intervalul celor 10 zile lucratoare, intre 9.00 si 18.00.
Anuntul privind castigatorii va fi pastrat public pe pagina www.tigerenergy.ro/ai-tupeu/, pentru un
termen de 30 de zile de la data publicarii.
8.2. Daca un castigator nu a putut fi contactat telefonic din orice motiv sau nu a respectat procedura de
validare, castigatorul va fi invalidat si se va apela la rezerve. Procedura de anuntare a rezervei este
aceeasi cu procedura de anuntare a castigatorului.
8.3. Daca nicio rezerva nu poate fi contactata de catre Organizator sau nu poate fi validata, premiul nu
se mai acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului.
8.4. Dupa afisarea castigatorului, in termen de maxim 48 de ore, in scopul validarii si inmanarii
premiului, acesta trebuie sa furnizeze Organizatorului, toate datele necesare, respectiv: nume, prenume,
numar telefon. Daca conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, respectivul castig se va invalida si va
ramane la dispozitia Organizatorului.
8.5. Sunt descalificate automat persoanele care participa la campanie asumandu-si o identitate falsa.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din campanie sau de a anula decizia prin care un
participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a
inscris utilizand date false, incearca sa influenteze campania prin modalitati frauduloase sau nu
respecta prevederile prezentului Regulament.
8.6. Toate premiile cu exceptia premiului cel mare vor fi livrate castigatorilor prin curier in termen de
maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii. Castigatorii premiilor vor avea in interiorul coletului
si un proces verbal de predare-primire premiu, pe care trebuie sa il completeze pe loc si sa il inmaneze
reprezentatului de la firma de curierat sau, daca politica firmei de curierat nu mai permite aceasta
procedura, sa il fotografieze/scaneze si sa il trimita pe e-mail la adresa validare@mercury360.ro, in
termen de 3 zile lucratoare.
Premiul cel mare se va ridica personal de catre castigator, de la furnizor, la urmatoarea adresa Soseaua
Industriilor 2C, Bucuresti, in cadrul reprezentantei Euronautica in termen de 60 de zile de la momentul
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validarii acestuia, in baza si un proces verbal de predare-primire a premiului, pe care trebuie sa il
completeze pe loc, acesta primind si toate documentele de insotire a premiului. Cel care conduce
masina (castigatorul sau o alta persoana care il insoteste) trebuie sa aiba permis categoria B.
Costurile privind asigurarea de tip RCA si taxele aferente pentru inregistrarea premiului - Can Am 600,
in vederea utilizarii in regim rutie, vor fi suportate integral de catre castigator
8.7. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiilor în alte produse. În cazul refuzului
unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va
pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.
8.8. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii
premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii.
SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE
9.1.
In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia
Organizatorului este definitiva.
9.2.
Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii
campaniei, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.
9.3.
Prin participarea la campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga
sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul
Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.
9.4.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la
inscrierea in campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care doreste sa
se inscrie la campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile
neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de
trafic intens, care pot periclita inscrierea la campanie, in perioada de desfasurare a acestuia.

9.5.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile pe care le considera necesare in caz de
fraudare a campaniei. In acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de
frauda prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta campanie a persoanelor care incearca sa
fraudeze sau au incercat sa fraudeze pe parcursul desfasurarii campaniei.
9.6.
Organizatorul va elimina din campanie sau, dupa caz, va anula decizia prin care un utilizator
este desemnat castigator, in conditiile in care subzista suspiciuni rezonabile ca acesta ar fi procedat in
frauda campaniei sau in cazul utilizatorilor care s-au inscris pe baza unor conturi create de pe adrese
temporare, provizorii, care expira automat dupa o perioada determinata de timp sau conturi care nu le
apartin. In acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a desemna si valida un alt Participant
castigator.
9.7.
In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au
facilitat castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul campaniei, Organizatorul se poate adresa
organelor in drept pe baza dovezilor existente.
SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi
prelucrate de catre: Maspex Romania S.R.L. in calitate de operator. Toate solicitarile cu privire
la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: Maspex Romania SRL, str. Ștefan
cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, RO 3451510,
J29/1275/2005,Tel.:0244.283.344;
021.667.42.16;
fax:
0244.282.366,
e-mail:
privacy@maspex.ro, www.maspex.ro.
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2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu
caracter personal:
(i)
nume, prenume;
(ii)
numar de telefon;
(iii) adresa de livrare a premiilor – va fi colectat doar in cazul castigurilor
(iv) Codul numeric personal – va fi colectat doar in cazul castigurilor pentru care Operatorul
este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor
fiscale in vigoare.
3. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la campanie vor fi prelucrate de catre Operator
in vederea:
i) organizarea si desfasurarea campaniei;
ii) desemnarea si validarea castigatorilor;
iii) atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale.
4.
Temeiul juridic al prelucrarii
Pentru scopul organizarii campaniei promotionale si al gestionarii inscrierilor in campanie,
prelucrarea se face in baza consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a Regulament General de Protectia Datelor (GDPR).
Pentru scopul validarii castigatorilor si livrarea premiilor, prelucrarea se face in baza
consimtamantului participantilor conform articolului 6.1.a - Regulament General de Protectia
Datelor (GDPR).
Pentru scopul indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiile acordate,
prelucrarea se face in temeiul articolului 6.1.c - Regulament General de Protectia Datelor
GDPR. Lipsa acestor informatii atrage imposibilitatea Operatorului de a depune declaratiile
aferente catre autoritatile fiscale.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite
agentiilor implicate in desfasurarea promotiei, si anume agentiei S.C. MERCURY360
COMMUNICATIONS S.R.L, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii
impozitelor obligatorii.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate timp de 3 luni de la incheierea in
campanie.
Datele cu caracter personal ale participantului declarat castigator vor fi stocate timp de 6 ani de
la incheierea in campanie.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge
aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura
participantilor, pe durata campaniei, urmatoarele drepturi:
(i)
dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,
fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului
inainte de retragerea acestuia;
(ii)
dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
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(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v)
dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad
contrariul;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a
respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile.
Pentru orice suspiciune de nereguli privind prelucrarea datelor tale, persoanele vizate pot depune o
plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro).

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor
Intrucat la campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data
inceperii campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai
mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand
persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe
mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului.
9. Alte prevederi
Datele personale ale participantilor la campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
SECTIUNEA 11. LITIGII
11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale
amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la
sediul Organizatorului.
11.2. Legea aplicabila este legea romana.
SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile
obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si
modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in
sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate
cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorilor.
SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI
13.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau prin decizie unilaterala a
Organizatorului.
Forta Majora reprezinta orice eveniment imprevizibil si de neinlaturat, care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament
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si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de
raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora.
13.2. In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
- aparitia unor fenomene naturale de impact: cutremur, alunecari de teren, inundatii, seceta s.a;
- aparitia unor circumstante sociale: actiuni militare, revolutii, acte de terorism, epidemii s.a;
- orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate
interzice sau modifica termenii acestuia;
Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.
13.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente
de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul
Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia
participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
Redactat, procesat și autentificat de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul în Stefanestii de Jos, Sos. Ștefănești
nr. 53, jud. Ilfov, într-un exemplar original care rămâne în arhivă Biroului Notarial și 3(trei) duplicate, din
care unul va rămâne în arhivă biroului notarial, iar 2 (două) duplicate se eliberează părții.

Organizator,
MASPEX ROMANIA SRL
prin mandatar ,
Dârvaru Mircea – Ionuț
Ls
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Act aditional nr. 1/ 11.07.2022 la regulamentul oficial al campaniei publicitare
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
„ Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi”
04.07.2022 – 28.08.2022
Organizatorul decide in acord cu art. 1.6 modificarea Regulamentului Campaniei publicitare “Ai tupeu!
Puterea se intoarce si castigi“ astfel:
Art. 2.1 din cadrul sectiunii 2 LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI se modifica
si devine:
SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI
2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada cuprinsa intre data
de 04.07.2022 ora 00:00:00 si data de 28.08.2022, ora 23.59.59, ora Romaniei (denumita in continuare
„Perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Campania “Ai tupeu! Puterea se intoarce si castigi”, este disponibila si prin intemediul revanzatorilor,
conform mecanismului descris in sectiunea 5 a prezentului Regulament..
Restul dispozitiilor Regulamentului oficial al Campaniei publicitare “Ai tupeu! Puterea se intoarce si
castigi “ raman neschimbate. Prezentul Act Aditional va intra in vigoare începand cu data de
12.07.2022.
Redactat, procesat și autentificat de BIN Iosep Cristina Mihaela, cu sediul în Stefanestii de Jos, Sos.
Ștefănești nr. 53, jud. Ilfov, într-un exemplar original care rămâne în arhivă Biroului Notarial și 3(trei)
duplicate, din care unul va rămâne în arhivă biroului notarial, iar 2 (două) duplicate se
eliberează părții.
Organizator,
MASPEX ROMANIA SRL
prin mandatar ,
Dârvaru Mircea – Ionuț
Ls
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