
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “De 25 ani împreună” 

Articolul 1 Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei   
Campania “De 25 ani împreună” (denumită în continuare „Campania”) este organizată şi desfăşurată 

de către VIP AUTO DISTRIBUTION SRL (numită în cele ce urmează “Vip Auto” sau “Organizatorul”), cu 

sediul ȋn Pitești, str. Depozitelor, nr. 31 bis, Județul Argeș, ȋnregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J03/868/1993, având cod de ȋnregistrare ȋn scopuri de TVA RO4171410. 

Articolul 2 Denumire. Obiectul campaniei 

1. Campania poartă denumirea de “De 25 ani împreună”. 

2. Obiectul Campaniei constă ȋn trimiterea unui comentariu la postul care cuprinde regulamentul de 

participare la campanie de pe pagina de Facebook a Vip Auto Distribution care să cuprindă un material 

foto sau video de maxim 120 sec. cu o secvență în care participantul să apară împreună cu un produs al 

companiei Axalta. Toţi Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile 

prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).   

3. Regulamentul oficial este pus la dispoziţia Participanților la adresa de internet: www.vipauto.ro.  

4. Toţi Participanţii la Campanie ȋşi asumă obligaţia de a consulta site-ul oficial al Organizatorului 

www.vipauto.ro pentru a afla termenii şi condiţiile prezentului Regulament. 

Articolul 3 Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei  
1. Campania este organizată şi se desfăşoară pe ȋntreg teritoriul României.  

2. Prezenta Campanie se desfăşoară conform prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru 

toţi Participanţii.  Prin participarea la această campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să 

se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. Organizatorul ȋşi 
rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei, prin ȋntocmirea de 

acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre ȋn vigoare ȋn 

momentul comunicării lor ȋn prealabil către Participanţii la această campanie, prin afişare pe site-ul 

oficial al Organizatorului, www.vipauto.ro. 

3. Campania se desfăşoară ȋn perioada 18 iunie, ora 10:00 - 30 octombrie, ora 20:00, 2019, exclusiv ȋn 

mediul on-line.  

4. Ultima zi de participare la această campanie este 30 octombrie 2019. 

Articolul 4 Dreptul de participare  
1. La Campanie pot participa  persoanele fizice  (denumite “Participanți”) care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 
- au dat un like la pagina de Facebook Vip Auto Distribution 

- trimit pe această pagină de Facebook un material foto sau video de maxim 120 sec. cu o secvență în 

care Participantul să apară împreună cu un produs al companiei Axalta  

- au cetăţenie română 

- au domiciliul/reşedinţa stabilă în România 

- au vârsta peste 18 ani împliniți la data de începere a campaniei, 18 iunie, 2019 

- sunt angajați ai uneia dintre companiile cu care Vip Auto Distribution are un contract comercial în 

vigoare pe perioada desfășurării campaniei. 

 

Articolul 5 Premiile si modalitatea de acordare. 

1. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți cu ajutorul unui soft specializat. 

2. Lunar vor fi extrageri astfel: 

- extragerea din 10 iulie va avea ca premii 5 ceasuri de mână 

- extragerea din 9 august va avea ca premii 5 lăzi frigorifice auto 

- extragerea din 10 septembrie va avea ca premii 5 baterii externe 

- extragerea din 10 octombrie va avea ca premii 5 rucsaci 

- extragerea din 8 noiembrie va avea ca premii 5 căști wireless și premiul cel mare - 3 sejururi de 3 

zile (2 nopți) la Mechelen, Belgia, la Centrul tehnic de pregătire Cromax, pentru un curs de 

perfecționare. 

3. Câștigătorii unui premiu lunar nu vor mai avea dreptul de a participa la o altă extragere pentru 

premiile lunare dar toți participanții vor putea participa la extragerea celor 3 sejururi la Mechelen din 8 

noiembrie. Fiecare Participant își va spori șansele de a câștiga unul dintre cele 3 mari premii prin 

postarea a cât mai multor materiale. Fiecare postare va intra automat în cursa pentru marele premiu. 



4. Câștigătorii vor fi anunțați pe contul de Facebook al Vip Auto pe 15 iulie, 15 august, 16 septembrie, 

15 octombrie si 15 noiembrie și vor fi contactați și pe contul lor de Facebook. Câștigătorul trebuie să 

sune la telefon 0751 321 804 în maxim 5 zile lucrătoare, de la data comunicării listei de câștigători, în 

intervalul 09,00 – 17,00, pentru a-și lăsa datele de contact, în vederea expedierii premiilor. Pentru 

premiul cel mare perioada sejurului va fi comunicată odată cu anunțarea câștigătorilor. 

5. Participantul este integral responsabil de corectitudinea datelor de contact pe care le transmite 

telefonic, Organizatorul urmând să îi trimită premiul la adresa primită. În cazul ȋn care datele de 

contact transmise de Participant sunt incorecte, incomplete sau eronate Participantul ȋşi asumă 

ȋntreaga răspundere pentru aceasta, considerându-se că acesta a fost anunţat conform condiţiilor 

Campaniei. 

6. În cazul în care Participantul nu contactează Organizatorul in maxim 5 zile lucrătoare de la data 

postării listei de câștigători pe pagina de Facebook a Organizatorului va pierde dreptul de a-și 
revendica premiul și se consideră ca Organizatorul și-a îndeplinit obligațiile ce ii revin. În aceste situații 
Organizatorul va face o nouă tragere la sorți pentru premiul care nu a fost revendicat. 

 

Articolul 6 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Organizatorul, ȋn vederea desfăşurării prezentei campanii, prelucrează datele personale ale 

Participanţilor la această campanie, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001.  

2. Datele cu caracter personal colectate ȋn cadrul acestui program nu vor fi dezvăluite către terţi cu 

excepţia ȋmputerniciţilor Organizatorilor şi a cazurilor ȋn care Organizatorii trebuie să respecte 

obligaţiile impuse de legislaţia ȋn vigoare. 

3. Prin participarea la Campanie, Participanţii îşi exprimă acordul expres şi neechivoc pentru ca datele 

lor cu caracter personal să fie incluse în baza de date a Organizatorilor, ȋn vederea realizării 

Campaniei. 

4. Datele cu caracter personal colectate de către Organizatori pot fi folosite pentru campanii viitoare 

de informare, transmiterea ulterioară ocazională de oferte, mesaje publicitare şi de marketing, 

precum şi alte informaţii diverse, conform Legii nr. 677/2001, doar dacă persoanele vizate si-au dat 

acordul expres ȋn acest sens.   

5. Participanţilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, respectiv dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi 

dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei.  

 

Articolul 7 Încetarea înainte de termen a Campaniei  
1. Campania poate înceta înainte de termen numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă 

majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa lor, de a 

continua Campania. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice Participanţilor 

la Campanie existenţa acesteia ȋn termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă 

majoră. 

2. În situaţiile avute în vedere de alineatele precedente, Organizatorul nu mai este ţinut de nicio 

obligaţie către Participanţii la Campanie, după cum nu este ţinut de restituirea vreunei sume sau de 

plata vreunei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.   

Articolul 8 Alte prevederi 

1. Prezenta Campanie promoţională reprezintă o promisiune fermă din partea Vip Auto Distribution şi 

este aplicabilă tuturor Participantilor, ȋn condiţiile respectării prezentului Regulament. 

2. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament. 

3. Prin comunicarea datelor personale ȋn modalităţile indicate ȋn mod expres prin Regulament, 

participanţii ȋşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lor personale să intre ȋn baza de date a 

Organizatorului. 

Articolul 9 Dispoziţii finale  
1. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, Participanţii pot suna la telefon 0751 321 804, telefon 

cu tarif normal.  

2. Eventualele reclamaţii/sesizări legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la următoarea 



adresa de email: office@vipauto.ro ȋn termen de maximum 15 zile de la data participarii la promotie. 

După această dată, Organizatorul nu va mai lua ȋn considerare nicio reclamaţie/sesizare. 


