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REGULAMENT  
DE ORGANIZARE A EXTRAGERII  

“20 RECOMANDĂRI” 
-  ACŢIUNE DE PROMOVARE A SISTEMULUI DE CURATENIE  KIRBY -  

 

Organizatorul concursului este SC Dova Capital Srl , persoana juridica 

romana, avand sediul in Bucuresti, Str Pop de Basesti nr 46, inregistrata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/3509/20.02.2007, cod unic de inregistrare 

RO21147528, numita in continuare “Organizator ” 

 
La extragere vor participa numai persoanele la care s-a efectuat prezentarea sistemului 

multifuncţional de curăţenie şi igienizare Kirby în perioada acţiunii, indiferent de nationalitate, 

sex, varsta, rasa, religie, origine etnica, avere, opinie, apartententa politica, origine sociala. 

1) Persoanele care vor participa la extragere trebuie să aibă “talonul” cu seria stantata pe el, 

pentru autentificare.  

2) Taloanele pentru participarea la extragere se vor inmana clientilor  la prezentare. 

3) Participanţii nu vor fi separat invitaţi să fie prezenţi la extragere; 

4) Extragerea 20 Recomadari” se va desfasura in perioada 03 IANUARIE  2014 – 30 

NOIEMBRIE 2014 in vederea cresterii numarului de referine oferite agentilor la 

prezentare. Premiul tombolei consta intr-un TV LCD SAMSUNG sau LED TV 

SAMSUNG ce va fi oferit castigatorului in cadrul unei extrageri care se  va desfăşura 

public pe data de 01 decembrie 2014 la ora 11.00, la sediul SC Dova Capital SRL din 

Bucureşti, Str. Gh. Pop de Basesti nr.46, sector 2  

5) Extragerea se va desfăşura în prezenţa Comisiei şi a participanţilor prezenţi la extragere; 

6) Comisia se va constitui dintr-un reprezentant al SC Dova Capital SRL şi doi 

reprezentanţi ai participanţilor la extragere; 

7) La extragere nu pot participa angajatii SC Dova Capital SRL impreuna cu rudele pana la 

gradul al-II-lea;  

8) Extragerea va fi realizată de un reprezentant al participanţilor la extragere; 

9) Rezultatul extragerii se va consemna printr-un Proces Verbal intocmit si semnat de 

Comisie; 

10) În cazul în care cîştigătorul premiului nu este prezent la extragere, acesta va fi anunţat 

telefonic si/sau in scris cu confirmare de primire; 

11) În cazul în care cîştigătorul nu se va prezenta pentru ridicarea premiului la sediul SC 

Dova Capital SRL în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la primirea Procesului 

Verbal, se va efectua o altă extragere; 
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12) Prezentul regulament a fost întocmit astăzi 08 ianuarie 2014. 

13) Pentru ca un talon sa fie valid trebuie sa fie  in original, sa fie seria clara trecuta pe el. 

14) Taloanele incomplete, ilizibile,sau cu stersaturi nu vor fi luate in considerare, si, in 

consecinta, se va extrage un alt talon valid pentru desemnarea castigatorului. 

15) Talonul trebuie sa fi fost extras la extragerea publica care se va organiza in data de 01 

Decembrie 2014 

16) Talonul trebuie sa fie validat de catre comisia de validare. 

17) Castigatorul trebuie sa prezinte Recipisa Talonului, in original. 

18) Sa fie titularul Talonului de participare. Dovada se face cu actul de identitate in original. 

19) Taloanele vor fi pastrate 30 de zile dupa data fiecarei extrageri. 

20) Premiul nu poate fi compensat in bani sau inlocuit cu alte produse, valoarea lui fiind de 

aproximativ 1000 Ron, TVA inclus. 

21) Caracteristicile tehnice,diagonala sau dimensiunea televizorului stabilit ca premiu nu pot 

face obiectul niciunei negocieri sau pretentii din partea câstigatorului. 

22) Premiul acordat unui castigator invalidat pe loc la tragerea la sorti va face obiectul 

premiului pentru posesorul urmatorului talon imediat extras din urna, care a fost validat 

de comisie. 

23) Organizatorul se obliga sa inmaneze odata cu premiul si actele televizorului stabilit ca 

premiu,garantia, precum si copie dupa factura de provenienta. 

24) Regulamentul Oficial este întocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din 

România, respectiv în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Organizatorul isi rezerva 

dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări 

sa intre in vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor 

modificări/schimbări pe site-ul web www.dovacapital.ro/concurs. Regulamentul de 

participare/desfasurare a campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant. In 

acest scop acesta va fi afisat vizibil  

25) Prin participarea la tombola participantii sunt de acord sa se conformeze prevederilor 

acestui Regulament si sa le respecte.a sediul Organizatorului. 

26) Organizatorul are dreptul de a invalida Taloanele care contin informatii false ori vadit 

eronate, care au datele de identificare ilizibile si care nu indeplinesc conditiile de 

validare din prezentul Regulament. Premiul corespunzätor Talonului extras la tragerea la 

sorti si invalidat pe loc va face obiectul premiului pentru posesorul urmatorului Talon 

imediat extras din urna. 

27) Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va putea fi implicat in litigii 

legate de detinerea si / sau proprietatea asupra Taloanelor participante. 
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28) Litigiile privind dreptul de proprietate asupra taloanelor nu vor putea influenta principiul 

conform caruia Organizatorul va acorda premiul persoanei validata in conformitate cu 

prevederile prezentului Regulament. 

29) Tuturor participantilor la tombola le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 

677 / 2001, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

30) Prin completarea datelor personale pe Taloanele primite, participantii sunt de acord sa 

fie inclusi in baza de date a Organizatorului. Scopurile constituirii acestui Talon sunt: 

desemnarea câstigatorilor tombolei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la 

cumparatorii produselor si serviciilor comercializate de Organizator, informarea 

acestora, prin diverse mijloace de comunicare (posta, telefon, e-mail, SMS sau alte 

mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni promotionale desfasurate in viitor. 

31) Organizatorul se obliga ca datele personale ale participantilor sa nu fie difuzate catre 

terti, cu exceptia cazurilor in care vor fi solicitate in baza temeiului legal de catre 

organele de drept ale statului roman. 

32) La cererea participantilor, adresata in scris la sediul Organizatorului, acesta se obliga,sa 

confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o 

solicitare pe an. 

33) Câstigatorul concursului isi da acordul neconditionat ca numele, adresa, imaginea, 

fotografia si materialele filmate cu el in calitate de câstigator sa poata fi facute publice si 

utilizate de catre Organizator in materialele audio, foto sau video, pe orice format, in 

mod gratuit. 

34) Toate taloanele participante la extragere sunt si raman proprietatea societatii 

organizatoare, orice pretentie formulata in sensul restituirii talonului de participare la 

prezenta tombola fiind considerata nula si neavenita. 

35) Toate taloanele care nu au fost desemnate ca si castigatoare in urma extragerii din 

perioada de desfasurare concursului vor fi depozitate separate, intr-un loc special 

amenajat in acest sens de catre Organizator si pastrate la dispozitia oricarei persoane 

interesate pentru o perioada de 30 de zile calendaristice dupa data extragerii, dupa care 

vor fi preluate in vederea prelucrarii datelor continute si realizarii unei baze de date,baza 

de date care va fi utilizata de catre SC Dova Capital Srl  exclusive in scopul unor 

operatiuni statistice. 

36) Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau 

prevazut, independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in 

imposibilitatea de a indeplini obligatiile asumate prin acest Regulament 

37) Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca derularea campaniei este 

impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei astfel de 

situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din 

obligatiile asumate conform acestui Regulament. 

  

 


