ACT ADITIONAL 9 DIN 23.07.2015 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“TELEKOM – Reincarca si castiga!”
SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1. Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de
30.09.2015 ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei
Campanii pe parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul
Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2. Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face
exclusiv in perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 30.09.2015 ora 23:59:59, ora
Romaniei. Orice inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de
30.09.2015 ora 23:59:59 nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1. Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/.
6.2 Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita
SIM Telekom.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 26.09.2015, ora 23:59:59 , reincarcari ale
unei cartele preplatite Telekom, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un termen mai mic
sau egal cu 37 de zile calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de reincarcare
deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din campanie
acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si ForYou.
In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat
de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 ore de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/
prin completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*)Cod SMS
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord să primesc pe viitor informaţii cu caracter personal din partea
Telekom prin orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fără a se limita la poşta, email sau SMS).”

Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii
in Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data
reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 26.09.2015, acesta se
poate inscrie pe site pana la data de 30.09.2015.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform
specificatiilor de mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 30.09.2015.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se
inscrie pe site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare
Eligibila in urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta
primei Reincarcari Eligibile.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

Incepand cu data de 1 august 2015, in cadrul campaniei se vor acorda 16 premii instant, zilnic, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 1 premiu constand intr-o tableta UTOK 1005D in valoare de 329 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 1444328,14 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile
si intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, si este determinata conform grilei
urmatoare.
Valoare
reincarcata

≥6 euro
0-30 de zile

Categorie

Categoria
A

Premiu acordat prin momente
norocoase

UTOK 1005D
Voucher Clickshop 200 RON

Bucati
zilnic

1

Pret
unitar
cu TVA
(RON)
329.00

0-15

200.00

5-5.99
euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99
euro
31 – 37 zile

Categoria
B
Categoria
C
Categoria
D

0-15
150.00

Voucher Clickshop 150 RON
Voucher Clickshop 100 RON

0-15

100.00

0-15
Voucher Clickshop 50 RON

50.00

Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din
Regulament.
Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6
euro efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform
sectiunii 6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria
Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5
euro efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform
sectiunii 6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria
Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6
euro efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei,
conform sectiunii 6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din
categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5
euro efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei,
conform sectiunii 6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din
categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe
www.clickshop.ro. Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul
www.clickshop.ro.

Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de
comanda. Dupa introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii
se va retrage suma aferenta voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin
egala cu valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta UTOK 1005D
Tip Procesor: Dual Core
Camera: 2 MP
Ecran: 10.1 inches
Sistem de operare: Android 4.4 KitKat
Spatiu de stocare: 8 GB
7.2.

Premii mari lunare

Incepand cu 1 august 2015, in cadrul campaniei se vor acorda 2 premii mari pe luna. In tragerea la sorti
pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de
premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima
Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna
respectiva, inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Valoare
reincarcata
≥6 euro
0-30 de zile

Categorie

Premiu acordat prin
tragere la sorti

Bucati
lunar

Pret unitar cu
TVA (RON)

Categoria A

HOME CINEMA
Samsung

1

1299.99

TV LG 32LB5610 LED
FHD

1

1189.99

5-5.99 euro
0-30 de zile

Categoria B

≥6 euro
31-37 zile

Categoria C

5-5.99 euro
31 – 37 zile

Categoria D

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei, se va lua in
considerare clasarea in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
HOME CINEMA Samsung
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
TV LG 32LB5610 LED FHD
Diagonala ecran: 81 cm (32 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: Full HD, 1920 x 1080p
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 65935,74 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 1510263,88 RON.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI , se modifica dupa cum urmeaza:
ARTICOLUL 8.1. PREMIILE INSTANT, se modifica dupa cum urmeaza:
8.1.1. Pentru premiile instant acordate in cadrul campaniei in perioada 12.08.2014 – 31.07.2015 va avea
loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente norocoase pe zi. Pentru premiile instant
acordate in cadrul campaniei in perioada 01.08.2015 – 30.09.2015 va avea loc o extragere aleatoare prin
care se vor desemna 16 momente norocoase pe zi.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs din perioada 12.08.2014 – 31.07.2015 se vor extrage 17 de momente
castigatoare. In total se vor extrage 6018 de momente norocoase (17 momente norocoase x 354 de zile)
pentru premiile instant acordate in perioada 12.08.2014 – 31.07.2015.
Pentru fiecare zi de concurs din perioada 01.08.2015 – 30.09.2015 se vor extrage 16 de momente
castigatoare. In total se vor extrage 976 de momente norocoase (16 momente norocoase x 61 de zile)
pentru premiile instant acordate in perioada 01.08.2014 – 30.09.2015.
In total, in cadrul prezentei campanii se vor extrage 6994 de momente norocoase pentru premiile instant
acordate in cadrul campaniei.
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 ale respectivei zile.

Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi
desemnat castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii
6.2. din prezentul Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua
o inscriere in sau dupa momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent
categoriei in care este clasat, conform sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca premiul instant zilnic constand intr-o tableta UTOK 1005D nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe
site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a reporta premiul, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai
jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga
(conform specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui
voucher in urma inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform
Regulamentului, premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

ARTICOLUL 8.2. PREMIILE LUNARE, se adauga urmatoarele articole:
8.2.12. A douasprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.09.2015. In cadrul tragerii la sorti
sunt luate in considerare toate intrarile valide din perioada 01.08.2015 – 31.08.2015, in conformitate cu
Sectiunea 6.2, conform prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o
categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna
respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un
reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.13. A treisprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.10.2015. In cadrul tragerii la sorti
sunt luate in considerare toate intrarile valide din perioada 01.09.2015 – 30.09.2015, in conformitate cu
Sectiunea 6.2, conform prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o
categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna
respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un
reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.

Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
ARTICOLUL 8.3. C) Premii reportate (Tablete UTOK 1005D) se modifica dupa cum urmeaza:
Daca vor exista premii instant constand in tablete UTOK 1005D neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunilor 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat
castigator al unei tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei,
Organizatorul isi rezerva dreptul de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri
la sorti lunare pe data de 19.09.2014, 24.10.2014, 05.12.2014, 05.01.2015, 06.02.2015, 06.03.2015,
09.04.2015 si 08.05.2015, 05.06.2015, 09.07.2015, 07.08.2015, 09.09.2015, 09.10.2015.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii
la sorti vor participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie
(12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 –
14.10.2014).
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014.
A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.01.2015 – 31.02.2015.
A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015.
A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015.
A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015.
A noua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.06.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.05.2015 – 31.05.2015.
A zecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.07.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa
toate intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.06.2015 – 30.06.2015
A unsprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 07.08.2015. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.07.2015 – 31.07.2015.

A douasprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.09.2015. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.08.2015 – 31.08.2015.
A treisprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.10.2015. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.09.2015 – 30.09.2015.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru
premiile lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru
premiile reportate nu sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor
reportate este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si a castigat un
premiu instant, conform sectiunii 8.1., din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la
momentul castigator un email din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu
instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau
200 RON, acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul
de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat o tableta UTOK 1005D, acesta va primi un email cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie sa:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04
(numar cu tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu
exceptia sarbatorilor legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare
urmatoarele date personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul
prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii
transmise castigatorului, si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data
contactarii Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din
prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta UTOK 1005D vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile
lucratoare de la data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces

verbal. Castigatorii vor primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In
cazul in care Participantul nu este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa
cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare
Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul
Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se
limita la probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de
vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet
sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemena, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau
daca premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a
serviciilor de curierat. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la
destinatie din cauza comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare un reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul
a 2 zile lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l contacteze telefonic pe castigator pe numarul de
telefon cu care s-a inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura telefonica cu
Participantul, calitatea de Castigator i se retrage, iar premiul se acorda unei rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste
sa primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea
Organizatorului la adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str.Barlogeni, Nr.
38-40, etaj 3, Bucuresti, Sector 1 (destinatar: Telekom/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„TELEKOM – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii
datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi
premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu
este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si
va incerca o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la
adresa, premiul va fi returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de
Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organziator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat
din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
9.3
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, i se va trimite un
email in care ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata
trimis acest email Participantul nu poate reveni asupra deciziei.
9.4.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost
desemnat castigator, dar invalidat pentru ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele
Regulamentului.

Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 8 DIN 30.06.2015 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„TELEKOM – Reincarca si castiga!”

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/.

6.2

Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
Telekom.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 27.07.2015, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Telekom, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un termen mai mic sau egal cu 37 de zile
calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de reincarcare deschis pe Durata Campaniei
(definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din campanie acumularile de credit rezultate din
utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un
mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ prin
completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) Cod SMS
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord să primesc pe viitor informaţii cu caracter personal din partea Telekom prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fără a se limita la poşta, email sau SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data
reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 27.07.2015, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 31.07.2015.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 31.07.2015.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE, articolele 7.1. si 7.3. se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, dupa cum urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete UTOK 1005D in valoare de 329.00 RON.

Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 1241259,14 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.

Valoare
reincarcata
≥6 euro
0-30 de zile

Categorie

Categoria A

Premiu acordat prin momente norocoase

UTOK 1005D
Voucher Clickshop 200 RON

5-5.99 euro
0-30 de zile

Categoria B

≥6 euro
31-37 zile

Categoria C

5-5.99 euro
31 – 37 zile

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON
Voucher Clickshop 100 RON
Voucher Clickshop 50 RON

Bucati
zilnic
2

Pret unitar
cu TVA
(RON)
329.00

0-15

200.00

0-15

150.00

0-15

100.00

0-15

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON

Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta UTOK 1005D
Tip Procesor: Dual Core
Camera: 2 MP
Ecran: 10.1 inches
Sistem de operare: Android 4.4 Kit.Kat
Spatiu de stocare: 8 GB
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 60955.78 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 1302214,92 RON.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI se modifica dupa cum urmeaza:
8. 1.

Premiile instant

8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 momente castigatoare. In total se vor extrage 6018 momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 354 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 al respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta UTOK 1005D nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe site-ul de
concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga (conform
specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in urma
inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va mai
acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

8.3.
C) Premii reportate (Tablete UTOK 1005D)
Daca vor exista premii instant constand in tablete UTOK 1005D neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunile 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat castigator al unei
tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul
de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de 19.09.2014,
24.10.2014, 05.12.2014, 05.01.2015, 06.02.2015, 06.03.2015, 09.04.2015, 08.05.2015, 05.06.2015, 09.07.2015 si
07.08.2015.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti
vor participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014).
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014.
A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.01.2015 – 31.01.2015.
A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015.
A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015.
A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015.
A noua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.06.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.05.2015 – 31.05.2015.
A zecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.07.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.06.2015 – 30.06.2015.
A unsprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 07.08.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.07.2015 – 31.07.2015.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si a castigat un premiu
instant, conform sectiunii 8.1. din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un
email din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta UTOK 1005D, acesta va primi un email
cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar cu
tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor
legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta UTOK 1005D vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la
data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor
primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este
gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a
doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi
returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemenea, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de
curierat. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza
comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 7 DIN 24.04.2015 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„TELEKOM – Reincarca si castiga!”

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 31.07.2015
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei Campanii pe
parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in
vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 31.07.2015 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 31.07.2015 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/.

6.2

Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
Telekom.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 27.07.2015, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Telekom, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un termen mai mic sau egal cu 37 de zile
calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de reincarcare deschis pe Durata Campaniei
(definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din campanie acumularile de credit rezultate din
utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un
mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ prin
completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord să primesc pe viitor informaţii cu caracter personal din partea Telekom prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fără a se limita la poşta, email sau SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 27.07.2015, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 31.07.2015.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
1

mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 31.07.2015.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE, articolele 7.1., 7.2. si 7.3. se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, dupa cum urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete Serioux HD Multi-Touch in valoare de 284.99 RON.

Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 1238530.52 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.

Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu acordat prin momente norocoase

Serioux HD Multi-Touch

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

284.99

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
2

prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Serioux HD Multi-Touch
Tip Procesor: Dual Core
Camera: 2 MP
Ecran: 10.1 inches
Sistem de operare: Android 4.2.2
Spatiu de stocare: 8 GB
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa utilizatorii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de
valoarea Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile lunare vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.

Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu acordat prin tragere la
sorti

3

Bucati
lunar

Pret unitar
cu TVA
(RON)

≥6 euro
Categoria A

HOME CINEMA Samsung

1

1299.99

Categoria B

HOME CINEMA Samsung

1

1299.99

Categoria C

TV LED Samsung

1

1599.99

Categoria D

TV LED Samsung

1

1599.99

0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
HOME CINEMA Samsung
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
TV LED Samsung
Diagonala ecran: 81 cm (32 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: Full HD, 1920 x 1080p
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 60955.78 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 1299486.3 RON.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI se modifica dupa cum urmeaza:
8. 1.

Premiile instant

8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 momente castigatoare. In total se vor extrage 6018 momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 354 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 al respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
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momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta Serioux HD Multi-Touch nu se castiga (conform
specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii
pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai
jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga (conform
specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in urma
inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va mai
acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
8.2.
Premii lunare:
Premiile lunare, Conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament se acorda prin trageri la sorti lunare.
In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa utilizatorii care s-au clasat in categoria aferenta
tipului de premiu si au acumulat sanse in tragerea la sorti, conform sectiunii 7.2.
In cadrul campaniei se vor efectua unsprezece trageri la sorti lunare, dupa cum urmeaza:
8.2.1. Prima tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 12.08.2014 – 12.09.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.3., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni).
Tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu (alocat unei categorii) se va efectua dintre sansele acumulate de
Participantii clasati in categoria respectiva, potrivit mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce
urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.2. A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 13.09.2014 – 14.10.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.3. A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
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Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.4. A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.5. A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.01.2015 – 31.01.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.6. A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.7. A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
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mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.8. A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.9. A noua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.06.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.05.2015 – 31.05.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.

Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.

Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.

Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.

8.2.10. A zecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.07.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.06.2015 – 30.06.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.

Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.

Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.

Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.

8.2.11. A unsprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 07.08.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate
in considerare toate intrarile valide din perioada 01.07.2015 – 31.07.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2,
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conform prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.

Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.

Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.

Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.

8.3.
C) Premii reportate (Tablete Serioux HD Multi-Touch)
Daca vor exista premii instant constand in tablete Serioux HD Multi-Touch neacordate in cadrul Campaniei,
(conform specificatiilor mentionate in Sectiunile 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat
castigator al unei tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi
rezerva dreptul de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de
19.09.2014, 24.10.2014, 05.12.2014, 05.01.2015, 06.02.2015, 06.03.2015, 09.04.2015, 08.05.2015, 05.06.2015,
09.07.2015 si 07.08.2015.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014).
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014.
A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.01.2015 – 31.01.2015.
A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015.
A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015.
A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015.
A noua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.06.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate intrarile
valide si necastigatoare din perioada 01.05.2015 – 31.05.2015.
A zecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.07.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.06.2015 – 30.06.2015.
A unsprezecea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 07.08.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
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intrarile valide si necastigatoare din perioada 01.07.2015 – 31.07.2015.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si a castigat un premiu
instant, conform sectiunii 8.1. din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un
email din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta Serioux HD Multi-Touch, acesta va primi
un email cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar cu
tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor
legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta Serioux HD Multi-Touch vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile
lucratoare de la data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal.
Castigatorii vor primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care
Participantul nu este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de
contact si va incerca o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la
adresa, premiul va fi returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator
ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemenea, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
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premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii
eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
9.2.

Premii lunare mari:

Odata desemnati castigatorii premiilor lunare un reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile
lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a
inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator
i se retrage, iar premiul se acorda unei rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: Telekom/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„TELEKOM – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organizator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
9.3
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, i se va trimite un email in care
ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email,
Participantul nu poate reveni asupra deciziei.
9.4.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost desemnat
castigator, dar invalidat pentru ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.

Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 6 DIN 25.02.2015 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„TELEKOM – Reincarca si castiga!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI, articolul 1.1., se modifica dupa cum
urmeaza:
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1.1.
Organizatorul campaniei promotionale „TELEKOM – Reincarca si castiga!” (numita in cele ce urmeaza
“Campania”) este compania Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr.
319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului
Bucuresti cu numarul J40/433/1999, CUI RO 11952970, avand notificarea de prelucrare a datelor cu caracter
personal inregistrata la ANSPDCP sub nr. 3076, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 30.04.2015
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei Campanii pe
parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in
vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 30.04.2015 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 30.04.2015 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE, articolul 5.1., se modifica dupa cum urmeaza:
5.1.
Nu sunt eligibili a participa la campanie angajatii Telekom Romania Mobile Communications S.A., angajatii
agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/.

6.2 Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
Telekom.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 26.04.2015, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Telekom, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un termen mai mic sau egal cu 37 de zile
calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de reincarcare deschis pe Durata Campaniei
(definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din campanie acumularile de credit rezultate din
utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un
mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ prin
completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord să primesc pe viitor informaţii cu caracter personal din partea Telekom prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fără a se limita la poşta, email sau SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
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Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 26.04.2015, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 30.04.2015.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 30.04.2015.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE, articolele 7.1., 7.2. si 7.3. se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, dupa cum urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete UTOK 1005D in valoare de 293.88 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 910092.36 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu acordat prin momente norocoase

UTOK 1005D

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

293.88

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
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Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta UTOK 1005D
Tip Procesor: Dual Core
Camera: 2 MP
Ecran: 10.1 inches
Sistem de operare: Android 4.4 KitKat
Spatiu de stocare: 8 GB
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa utilizatorii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de
valoarea Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu acordat prin tragere la
sorti
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Bucati
lunar

Pret unitar
cu TVA
(RON)

≥6 euro
Categoria A

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

1899.00

Categoria B

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

1899.00

Categoria C

TV LG 32LB5610 LED FHD

1

1189.99

Categoria D

TV LG 32LB5610 LED FHD

1

1189.99

0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
TV LG 32LB5610 LED FHD
Diagonala ecran: 81 cm (32 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: Full HD, 1920 x 1080p
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 43555.9 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 953648.26 RON.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI se modifica dupa cum urmeaza:
8. 1.

Premiile instant

8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 momente castigatoare. In total se vor extrage 4454 de momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 262 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 al respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
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momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta UTOK 1005D nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe site-ul de
concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga (conform
specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in urma
inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va mai
acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
8.2.
Premii lunare:
Premiile lunare, Conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament se acorda prin trageri la sorti lunare.
In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa utilizatorii care s-au clasat in categoria aferenta
tipului de premiu si au acumulat sanse in tragerea la sorti, conform sectiunii 7.2.
In cadrul campaniei se vor efectua trei trageri la sorti lunare, dupa cum urmeaza:
8.2.1. Prima tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 12.08.2014 – 12.09.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.3., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni).
Tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu (alocat unei categorii) se va efectua dintre sansele acumulate de
Participantii clasati in categoria respectiva, potrivit mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce
urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.2. A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 13.09.2014 – 14.10.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.3. A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
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Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.4. A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.5. A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.01.2015 – 31.01.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.6. A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.7. A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
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Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.8. A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2., conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.

8.3.
C) Premii reportate (Tablete UTOK 1005D)
Daca vor exista premii instant constand in tablete UTOK 1005D neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunile 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat castigator al unei
tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul
de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de 19.09.2014,
24.10.2014, 05.12.2014, 05.01.2015, 06.02.2015, 06.03.2015, 09.04.2015 si 08.05.2015.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014).
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014.
A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.01.2015 – 31.02.2015.
A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015.
A saptea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 09.04.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.03.2015 – 31.03.2015.
A opta tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.05.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.04.2015 – 30.04.2015.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
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Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si a castigat un premiu
instant, conform sectiunii 8.1. din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un
email din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta UTOK 1005D, acesta va primi un email cu
un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar cu
tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor
legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta UTOK 1005D vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la
data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor
primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este
gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a
doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi
returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemenea, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii
eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare un reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile
lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a
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inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator
i se retrage, iar premiul se acorda unei rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: COSMOTE/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„TELEKOM – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organizator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
9.3
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, i se va trimite un email in care
ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email,
Participantul nu poate reveni asupra deciziei.
9.4.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost desemnat
castigator, dar invalidat pentru ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, articolul 13.4. se modifica dupa cum urmeaza:

13.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca
datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice
moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi,
Participantul la campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Telekom Romania Mobile
Communications S.A.

SECTIUNEA 16. LITIGII SI FRAUDE, articolul 16.2. se modifica dupa cum urmeaza:
16.2

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:

Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea
Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii
castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
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SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI, articolul 18.2. se modifica dupa cum urmeaza:
18.2 Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant, pe toata Perioada Campaniei, astfel:
- pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ in sectiunea “Regulament”
- ca urmare a unei solicitari scrise adresate de catre solicitant Telekom Romania Mobile Communications S.A., cu
sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti,
Romania.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 5 DIN 26.11.2014 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„COSMOTE – Reincarca si castiga!”

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 28.02.2015
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei Campanii pe
parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in
vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 28.02.2015 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 28.02.2015 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI, articolul 6.3, se modifica dupa cum urmeaza:
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 28.02.2015, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau Internet, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un
termen mai mic sau egal cu 37 de zile calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de
reincarcare deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din
campanie acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si
ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat
de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.teleko24.02.2015m.ro/reincarci-castigi/home/
prin completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter personal din partea COSMOTE prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fara a se limita la posta, email, SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
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Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 24.02.2015, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 28.02.2015.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 28.02.2015.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, in intervalul 12.08.2014 – 28.02.2015, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 219.50 RON.
In cadrul Campaniei se vor acorda, in total, urmatoarele premii instant:
- 3015 de vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON
- 402 de tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 88239.00 RON
Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 691239.00 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu acordat prin momente norocoase

Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

219.50

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON
Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON
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0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD
Procesor: Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 3
Memorie interna: 1 GB RAM
Ecran: 7.0 inches
Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
Valoare: 270 RON.
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea
Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
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Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu acordat prin tragere la
sorti

Bucati
lunar

Bucati
total

Pret unitar
cu TVA
(RON)

Pret TOTAL
cu TVA
(RON)

Categoria A

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

6

1899.00

11394.00

Categoria B

HOME CINEMA Panasonic KITSC-HTB527

1

6

1312.99

7877.94

Categoria C

TV SAMSUNG UE28F4000

1

6

1199.00

7194.00

Categoria D

TV SAMSUNG UE19F4000

1

6

789.00

4734.00

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
1. HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
2. HOME CINEMA Panasonic KIT-SC-HTB527
Tip produs: Soundbar cu subwoofer wireless
3D: DA
Functii: Clear-mode Dialog
Dialog Level Control
Down Firing Subwoofer
Compatibil Full HD 3D
Subwoofer wireless
ARC (Audio Return Channel)
VIERA Link
Putere subwoofer: 120W
Putere sateliti: 2x60W
3. TV SAMSUNG UE28F4000
Diagonala ecran: 71 cm (28 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
4. TV SAMSUNG UE19F4000
Diagonala ecran: 48 cm (19 inchi)
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Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 31199.94 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 722438.94 RON.
7.4.
In cazul in care unul din premiile ce constau in obiecte nu este disponibil, Organizatorul va oferi un premiu
in obiecte de valoare similara cu premiul castigat.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii oricand in intervalul prezentei
Campanii. Premiile suplimentare (numele, descrierea si valoarea premiilor) vor fi specificate pe site-ul Campaniei,
dar si intr-un Act Aditional la prezentul Regulament.
7.6.
Premiile constand in obiecte vor fi predate Participantilor castigatori impreuna cu certificatele de garantie
corespunzatoare emise de catre producator.
Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va
remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in
certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
7.7. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu
alte bunuri/servicii, cu exceptia situatiei prevazuta la art.7.4 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI se modifica dupa cum urmeaza:
8. 1.

Premiile instant

8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 de momente castigatoare. In total se vor extrage 1887 de momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 111 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 ale respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta Alcatel One Touch nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe site-ul de
concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga
(conform specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in
urma inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va
mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
8.2.

Premii lunare:
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Premiile lunare, Conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament se acorda prin trageri la sorti lunare.
In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa userii care s-au clasat in categoria aferenta
tipului de premiu si acumulat sanse in tragerea la sorti, conform sectiunii 7.2.
In cadrul campaniei se vor efectua trei trageri la sorti lunare, dupa cum urmeaza:
8.2.1. Prima tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 12.08.2014 – 12.09.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.3, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni).
Tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu (alocat unei categorii) se va efectua dintre sansele acumulate de
Participantii clasati in categoria respectiva, potrivit mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce
urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.2. A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 13.09.2014 – 14.10.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.3. A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.4. A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
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mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.5. A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.01.2015 – 31.01.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.6. A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.

8.3.
C) Premii reportate (Tablete Alcatel One Touch)
Daca vor exista premii instant constand in tablete Alcatel One Touch neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunilor 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat castigator al
unei tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de
19.09.2014, 24.10.2014, 05.12.2014, 05.01.2015, 06.02.2015 si 06.03.2015.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014).
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
A patra tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 05.01.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.12.2014 – 31.12.2014.
A cincea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.02.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.01.2015 – 31.02.2015.
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A sasea tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 06.03.2015. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 01.02.2015 – 28.02.2015.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR articolul 9.2, se modifica dupa cum urmeaza:
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare un reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile
lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a
inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator
i se retrage, iar premiul se acorda unei rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: COSMOTE/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„COSMOTE – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organziator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 4 DIN 14.10.2014 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
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„COSMOTE – Reincarca si castiga!”

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 30.11.2014
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei Campanii pe
parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in
vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 30.11.2014 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 30.11.2014 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI, articolul 6.3, se modifica dupa cum urmeaza:
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 26.11.2014, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau Internet, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un
termen mai mic sau egal cu 37 de zile calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de
reincarcare deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din
campanie acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si
ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat
de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ prin
completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter personal din partea COSMOTE prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fara a se limita la posta, email, SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 26.11.2014, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 30.11.2014.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 30.11.2014.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
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SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, in intervalul 12.08.2014 – 30.11.2014, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 219.50 RON.
In cadrul Campaniei se vor acorda, in total, urmatoarele premii instant:
- 1665 de vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON
- 222 de tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 48729.00 RON
Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 381729.00 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu acordat prin momente norocoase

Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

219.50

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON
Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
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efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD
Procesor: Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 3
Memorie interna: 1 GB RAM
Ecran: 7.0 inches
Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
Valoare: 270 RON.
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea
Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu acordat prin tragere la
sorti

Bucati
lunar

Bucati
total

Pret unitar
cu TVA
(RON)

Pret TOTAL
cu TVA
(RON)

Categoria A

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

3

1899.00

5697.00

Categoria B

HOME CINEMA Panasonic KITSC-HTB527

1

3

1312.99

3939.97

Categoria C

TV SAMSUNG UE28F4000

1

3

1199.00

3597.00

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro

30

31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Categoria D

TV SAMSUNG UE19F4000

1

3

789.00

2367.00

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
1. HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
2. HOME CINEMA Panasonic KIT-SC-HTB527
Tip produs: Soundbar cu subwoofer wireless
3D: DA
Functii: Clear-mode Dialog
Dialog Level Control
Down Firing Subwoofer
Compatibil Full HD 3D
Subwoofer wireless
ARC (Audio Return Channel)
VIERA Link
Putere subwoofer: 120W
Putere sateliti: 2x60W
3. TV SAMSUNG UE28F4000
Diagonala ecran: 71 cm (28 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
4. TV SAMSUNG UE19F4000
Diagonala ecran: 48 cm (19 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 15599.97 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 397328.97 RON.
7.4.
In cazul in care unul din premiile ce constau in obiecte nu este disponibil, Organizatorul va oferi un premiu
in obiecte de valoare similara cu premiul castigat.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii oricand in intervalul prezentei
Campanii. Premiile suplimentare (numele, descrierea si valoarea premiilor) vor fi specificate pe site-ul Campaniei,
dar si intr-un Act Aditional la prezentul Regulament.
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7.6.
Premiile constand in obiecte vor fi predate Participantilor castigatori impreuna cu certificatele de garantie
corespunzatoare emise de catre producator.
Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va
remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in
certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
7.7. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu
alte bunuri/servicii, cu exceptia situatiei prevazuta la art.7.4 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI se modifica dupa cum urmeaza:
8. 1. Premiile instant
8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 de momente castigatoare. In total se vor extrage 1887 de momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 111 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 ale respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta Alcatel One Touch nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe site-ul de
concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga
(conform specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in
urma inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va
mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
8.2. Premii lunare:
Premiile lunare, Conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament se acorda prin trageri la sorti lunare.
In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa userii care s-au clasat in categoria aferenta
tipului de premiu si acumulat sanse in tragerea la sorti, conform sectiunii 7.2.
In cadrul campaniei se vor efectua trei trageri la sorti lunare, dupa cum urmeaza:
8.2.1. Prima tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 12.08.2014 – 12.09.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.3, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni).
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Tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu (alocat unei categorii) se va efectua dintre sansele acumulate de
Participantii clasati in categoria respectiva, potrivit mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce
urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.2. A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 13.09.2014 – 14.10.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.3. A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.12.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014, in conformitate cu Sectiunea 6.2, conform
prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.3. C) Premii reportate (Tablete Alcatel One Touch)
Daca vor exista premii instant constand in tablete Alcatel One Touch neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunilor 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat castigator al
unei tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de
19.09.2014, 24.10.2014 si 08.12.2014.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate inscrierile valide si necastigatoare din perioada 12.08.2014 – 12.09.2014.
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din din perioada 13.09.2014 – 14.10.2014.
A treia tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 08.12.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din perioada 15.10.2014 – 30.11.2014.
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
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Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.
8.5. Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR articolul 9.2, se modifica dupa cum urmeaza:
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare, in urma tragerilor la sorti din data de 19.08.2014, 24.10.2014 si
08.12.2014 un reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile lucratoare (prin 3 incercari in fiecare
zi), sa-l contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie. Daca Organizatorul
nu reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator i se retrage, iar premiul se acorda unei
rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: COSMOTE/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„COSMOTE – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organziator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 3 DIN 11.09.2014 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„COSMOTE – Reincarca si castiga!”
12.08.2014 – 14.10.2014

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
3.1.
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila
oricarei persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania,
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care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti” sau
„Consumatori”).
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE, articolul 5.2, se modifica dupa cum urmeaza:
5.2
La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare
„Participanti”), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei care acceseaza site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si se inscriu pe site, respectand prezentul Regulament.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/.

6.2 Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
COSMOTE, Vibe, Frog, Frog UP, Internet.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau Internet, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un
termen mai mic sau egal cu 37 de zile calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de
reincarcare deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din
campanie acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si
ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat
de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ prin
completarea unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul campaniei COSMOTE – Reincarca si castiga!.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter personal din partea COSMOTE prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fara a se limita la posta, email, SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 10.10.2014, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 14.10.2014.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ este permisa, conform specificatiilor de
mai sus, in intervalul 12.08.2014 – 14.10.2014.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
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6.3. In cadrul Campaniei Participantii pot castiga premii instant (acordate prin momente norocoase) si premii lunare
(acodrate prin trageri la sorti).
Tipul de premiu va fi stabilit in functie categoria in care se claseaza Participantul. Categoria este definita de valoarea
ultimei Reincarcari Eligibile si intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, conform
sectiunii 7 din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI, articolul 8.1.1. se modifica dupa cum urmeaza:
8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 de momente castigatoare. In total se vor extrage 1088 de momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 64 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 ale respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si a castigat un premiu
instant, conform sectiunii 8.1., din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un
email din partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta Alcatel One Touch, acesta va primi un
email cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie sa:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar cu
tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor
legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului, si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta Alcatel One Touch vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare
de la data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii
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vor primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu
este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca
o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi
returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemena, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii
eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare, in urma tragerilor la sorti din data de 19.08.2014 si 24.10.2014, un
reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l
contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu
reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator i se retrage, iar premiul se acorda unei
rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie a actului de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: COSMOTE/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„COSMOTE – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organziator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
9.3
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, i se va trimite un email in care
ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email
Participantul nu poate reveni asupra deciziei.
9.4.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantului care a fost desemnat
castigator, dar invalidat pentru ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.
SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
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10.1 Lista castigatorilor validati (cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat) va fi publicata pe site-ul
Campaniei www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ in sectiunea „Castigatori”, in termen de maxim 30 de zile
lucratoare de la data validarii.
Lista castigatorilor va contine urmatoarele informatii: numele si prenumele Castigatorilor, precum si premiile
acordate. Publicarea numelor castigatorilor si a castigurilor acordate se va realiza in conformitate cu obligatiile
impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR, articolul 13.1. se modifica dupa cum urmeaza:
13.1 Organizatorul, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta
promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3076.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele
inscrise pe www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si
neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii
premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor de Promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter
publicitar si de marketing direct vor fi adresate consumatorilor care s-au inscris in Campanie, completand fomularul
de inscriere de pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/, conform sectiunii 6.2 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 17. INCETAREA CAMPANIEI, articolul 17.1 se modifica dupa cum urmeaza:
17.1 In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, va publica un anunt in acest sens pe site-ul
www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/. Prin afisarea acestui anunt, Campania va fi suspendata sau intrerupta de
drept si nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau despagubiri.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI, articolul 18.2 se modifica dupa cum urmeaza:
18.2 Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant, pe toata Perioada Campaniei, astfel:
-pe site-ul www.telekom.ro/reincarci-castigi/home/ in sectiunea “Regulament”
-ca urmare a unei solicitari scrise adresate de catre solicitantS.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications
S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6,
Bucuresti, Romania.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 2 DIN 19.08.2014 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„COSMOTE – Reincarca si castiga!”
12.08.2014 – 14.10.2014

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
1.1.
Organizatorul campaniei promotionale „COSMOTE – Reincarca si castiga!” (numita in cele ce urmeaza
“Campania”) este compania Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., cu sediul in Splaiul Independentei
nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului
Bucuresti cu numarul J40/433/1999, CUI RO 11952970, avand notificarea de prelucrare a datelor cu caracter
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personal inregistrata la ANSPDCP sub nr. 3076, si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
1.2.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau
completa Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu cel
putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Orice modificari/completari aduse prevederilor
prezentului Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor face parte integranta din prezentul Regulament
Toate actele aditionale la Regulament vor fi comunicate publicului in conditiile prevazute de art. 17.2 din
Regulament.
1.3.
Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing S.R.L., cu sediul in str.
Siriului, nr. 42-46, et. 3, sectiunea 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul
J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558,
numita in cele ce urmeaza “Agentia”, care actioneaza ca imputernicit al Organizatorului. Campania se va desfasura
cu sprijinul agentiei SC Interactions Marketing SRL conform instructiunilor primite de la Organizatorul Campaniei.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL se modifica dupa cum urmeaza:
2.1.
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, cu
modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 14.10.2014
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada prezentei Campanii pe
parcursul derularii acesteia. Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in
vigoare de la data publicarii Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 14.10.2014 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 14.10.2014 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.cosmote.ro/reincarci-castigi.

6.2 Pentru a lua parte la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
COSMOTE, Vibe, Frog, Frog UP, Internet.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59 , reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau Internet, cu valori de minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un
termen mai mic sau egal cu 37 de zile calendaristice consecutive distanta unele de altele, prin orice canal de
reincarcare deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din
campanie acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si
ForYou. In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat
de prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.cosmote.ro/reincarci-castigi prin completarea
39

unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) E-mail
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulamentul campaniei COSMOTE – Reincarca si castiga!.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter personal din partea COSMOTE prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fara a se limita la posta, email, SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile calendaristice de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca Participantul efectueaza o reincarcare in ultima zi, pe data de 10.10.2014, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 14.10.2014.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi este permisa, conform specificatiilor de mai sus, in
intervalul 12.08.2014 – 14.10.2014.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari Eligibile.
Daca un Participant va efectua o Reincarcare Eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o Reincarcare Eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei Reincarcari
Eligibile.
6.3. In cadrul Campaniei Participantii pot castiga premii instant (acordate prin momente norocoase) si premii lunare
(acodrate prin trageri la sorti).
Tipul de premiu va fi stabilit in functie categoria in care se claseaza Participantul. Categoria este definita de valoarea
ultimei Reincarcari Eligibile si intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, conform
sectiunii 7 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant, zilnic, in intervalul 12.08.2014 – 14.10.2014, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii constand in tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 270 RON.
In cadrul Campaniei se vor acorda, in total, urmatoarele premii instant:
- 960 de vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON
- 128 de tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD in valoare de 34560.00 RON
Valoarea maxima totala a premiilor instant acordate in cadrul Campaniei este de 226560 RON.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari Eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a Participantului, si este determinata conform grilei urmatoare.
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Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu acordat prin momente norocoase

Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

219.50

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON
Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant A.
Exemplu 2: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant B.
Exemplu 3: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant C.
Exemplu 4: daca un Participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, acesta va participa la tragerea la sorti pentru premiile din categoria Participant D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
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Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD
Procesor: Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 3
Memorie interna: 1 GB RAM
Ecran: 7.0 inches
Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
Valoare: 270 RON.
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea
Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare Participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu acordat prin tragere la
sorti

Bucati
lunar

Bucati
total

Pret unitar
cu TVA
(RON)

Pret TOTAL
cu TVA
(RON)

Categoria A

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

2

1899.00

3798.00

Categoria B

HOME CINEMA Panasonic KITSC-HTB527

1

2

1312.99

2625.98

Categoria C

TV SAMSUNG UE28F4000

1

2

1199.00

2398.00

Categoria D

TV SAMSUNG UE19F4000

1

2

789.00

1578.00

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
1. HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
2. HOME CINEMA Panasonic KIT-SC-HTB527
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Tip produs: Soundbar cu subwoofer wireless
3D: DA
Functii: Clear-mode Dialog
Dialog Level Control
Down Firing Subwoofer
Compatibil Full HD 3D
Subwoofer wireless
ARC (Audio Return Channel)
VIERA Link
Putere subwoofer: 120W
Putere sateliti: 2x60W
3. TV SAMSUNG UE28F4000
Diagonala ecran: 71 cm (28 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
4. TV SAMSUNG UE19F4000
Diagonala ecran: 48 cm (19 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
7.3.
Valoarea totala a premiilor mari lunare este de 10399.98 RON.
Valoarea maxima totala a premiilor este de 236959.98 RON.
7.4.
In cazul in care unul din premiile ce constau in obiecte nu este disponibil, Organizatorul va oferi un premiu
in obiecte de valoare similara cu premiul castigat.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii oricand in intervalul prezentei
Campanii. Premiile suplimentare (numele, descrierea si valoarea premiilor) vor fi specificate pe site-ul Campaniei,
dar si intr-un Act Aditional la prezentul Regulament.
7.6.
Premiile constand in obiecte vor fi predate Participantilor castigatori impreuna cu certificatele de garantie
corespunzatoare emise de catre producator.
Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va
remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in
certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
7.7. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau de a schimba aceste premii cu
alte bunuri/servicii, cu exceptia situatiei prevazuta la art.7.4 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR se modifica dupa cum urmeaza:
10.1 Lista castigatorilor validati (cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat) va fi publicata pe site-ul
Campaniei www.cosmote.ro/reincarci-castigi in sectiunea „Castigatori”, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de
la data validarii.
Lista castigatorilor va contine urmatoarele informatii: numele si prenumele Castigatorilor, precum si premiile
acordate. Publicarea numelor castigatorilor si a castigurilor acordate se va realiza in conformitate cu obligatiile
impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,
republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
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SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI se modifica dupa cum urmeaza:
11.1. Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre castigator,
indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.
11.2. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet
(de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator) precum si de cazurile in care
Participantii nu se informeaza cu privire la anuntarea Castigatorilorilor.
11.3. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza
Organizatorul de orice raspundere.
11.4 Organizatorul nu isi asuma responabilitatea pentru orice problema de natura tehnica a produselor
achizitionate in baza voucherelor castigate.

SECTIUNEA 17. INCETAREA CAMPANIEI se modifica dupa cum urmeaza:
17.1 In cazul in care Organizatorul suspenda sau intrerupe Campania, va publica un anunt in acest sens pe site-ul
www.cosmote.ro/reincarci-castigi. Prin afisarea acestui anunt, Campania va fi suspendata sau intrerupta de drept si
nicio parte interesata nu va avea temei in a pretinde continuarea acesteia sau despagubiri.
17.2 In situatia in care Campania este suspendata sau intrerupta inainte de de expirarea perioadei campaniei,
Organizatorul va acorda premiile Castigatorilor desemnati dintre Participantii eligibili inscrisi in Campanie pana la
data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI se adauga dupa cum urmeaza:
18.1 Prin participarea la aceasta campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si
sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
18.2 Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant, pe toata Perioada Campaniei, astfel:
-pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi in sectiunea “Regulament”
-ca urmare a unei solicitari scrise adresate de catre solicitantS.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications
S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6,
Bucuresti, Romania.
18.3 Prezentul Regulament a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale, la
data de 11.08.2014.

Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

ACT ADITIONAL 1 DIN 14.08.2014 LA
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„COSMOTE – Reincarca si castiga!”
12.08.2014 – 14.10.2014

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI, articolul 6.2.2. se modifica dupa cum urmeaza:
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59, reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau a unei cartele preplatite de servicii de date COSMOTE, cu valori de
minimum 5 euro credit/reincarcare (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”). Sunt exceptate din campanie
acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele preplatite) si ForYou.
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In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat de
prezenta Campanie.

SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE se modifica dupa cum urmeaza:
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant

In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant pe zi, in intervalul 12.08.2014 – 14.10.2014, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii pe zi din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii pe zi constand in tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD.
In cadrul campaniei se vor acorda, in total, urmatoarele premii instant:
- 960 de vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON
- 128 de tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea Reincarcarii eligibile si intervalul
scurs de la ultima Reincarcare Eligibila a participantului sau ziua de campanie in care a avut loc reincarcarea, si este
determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

≥6 euro

Perioada si frecventa

- Prima reincarcare pana pe
data de 10.09.2014

- Prima reincarcare pana pe
data de 10.09.2014
- Reincarca cu o frecventa
intre 0-30 de zile*

≥6 euro

- Prima reincarcare in
intervalul 11.09 –17.09.2014
- Reincarca cu o frecventa
intre 31-37 de zile**

5-5.99 euro

Premiu

Bucati
zilnic

Pret
unitar cu
TVA
(RON)

Tableta Alcatel One Touch Tab 7
HD

2

219.50

Voucher Clickshop 200 RON

0-15

200.00

Categoria B

Voucher Clickshop 150 RON

0-15

150.00

Categoria C

Voucher Clickshop 100 RON

0-15

100.00

Categoria D

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

50.00

Reincarcare

- Reincarca cu o frecventa
intre 0-30 de zile*
5-5.99 euro

Categorie

- Prima reincarcare in
intervalul 11.09 –17.09.2014
- Reincarca cu o frecventa
intre 31-37 de zile**

Categoria A

* Intervalul scurs intre prima si a doua reincarcare este mai mic sau egal cu 30 de zile (in perioada 12.08.2014, ora
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00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59).
** Intervalul scurs intre prima si a doua reincarcare este intre 31 si 37 de zile (in perioada 12.08.2014, ora 00:00:00
si 10.10.2014, ora 23:59:59).
Exemplu1: Daca un participant a efectuat prima reincarcare eligibila in valoare de 6 euro pe data de 20 august,
acesta se va clasa in categoria A.
Exemplu2: Daca un participant a efectuat prima reincarcare eligibila in valoare de 5 euro pe data de 9 septembrie,
acesta se va clasa in categoria B.
Caz 1 - Daca participantul mai efectueaza o reincarcare eligibila de 6 euro pe data de 25 septembrie (mai putin de 30
de zile de prima reincarcare de pe data de 9 septembrie), acesta se va clasa in categoria A.
Caz 2 - Daca participantul mai efectueaza o reincarcare eligibila de 6 euro pe data de 10 octombrie (in 31 de zile de
prima reincarcare de pe data de 9 septembrie), acesta se va clasa in categoria C.
Exemplu 3: Daca un participant a efectuat prima reincarcare eligibila in valoare de 6 euro pe data de 15 septembrie,
acesta se va clasa in categoria C. Daca participantul mai efectueaza o reincarcare eligibila de 5 euro pe data de 30
septembrie (mai putin de 30 de zile de prima reincarcare de pe data de 15 septembrie), acesta se va clasa in
categoria B.
Exemplu 3: Daca un participant a efectuat prima reincarcare eligibila in valoare de 6 euro pe data de 15 septembrie,
acesta se va clasa in categoria C. Daca participantul mai efectueaza o reincarcare eligibila de 5 euro pe data de 30
septembrie (mai putin de 30 de zile de prima reincarcare de pe data de 15 septembrie), acesta se va clasa in
categoria B.
Exemplu 4: Daca un participant a efectuat prima reincarcare eligibila in valoare de 5 euro pe data de 17 septembrie,
acesta se va clasa in categoria D. Daca participantul mai efectueaza o reincarcare eligibila de 6 euro pe data de 7
octombrie (mai putin de 30 de zile de prima reincarcare de pe data de 15 septembrie), acesta se va clasa in categoria
A.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD
Procesor: Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 3
Memorie interna: 1 GB RAM
Ecran: 7.0 inches
Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
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7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea
Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Perioada si
frecventa

Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu

Bucati
lunar

Bucati
total

Pret
unitar cu
TVA
(RON)

Pret
TOTAL cu
TVA
(RON)

Categoria
A

HOME CINEMA
Samsung HT-HS5200

1

2

1899.00

3798.00

Categoria
B

HOME CINEMA
Panasonic KIT-SCHTB527

1

2

1312.99

2625.98

Categoria
C

TV SAMSUNG
UE28F4000

1

2

1199.00

2398.00

Categoria
D

TV SAMSUNG
UE19F4000

1

2

789.00

1578.00

Reincarcare

≥6 euro
0-30 de zile

- Prima reincarcare
pana pe data de
10.09.2014
- Reincarca cu o
frecventa intre 0-30
de zile*

5-5.99 euro
0-30 de zile

- Prima reincarcare
pana pe data de
10.09.2014

- Reincarca cu o
frecventa intre 0-30
de zile*

≥6 euro
31-37 zile

- Prima reincarcare
in intervalul 11.09 –
17.09.2014
- Reincarca cu o
frecventa intre 3137 de zile**

5-5.99 euro
31 – 37 zile

- Prima reincarcare
in intervalul 11.09 –
17.09.2014
- Reincarca cu o
frecventa intre 3137 de zile**

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
Descriere premii:
1. HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
47

Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
2. HOME CINEMA Panasonic KIT-SC-HTB527
Tip produs: Soundbar cu subwoofer wireless
3D: DA
Functii: Clear-mode Dialog
Dialog Level Control
Down Firing Subwoofer
Compatibil Full HD 3D
Subwoofer wireless
ARC (Audio Return Channel)
VIERA Link
Putere subwoofer: 120W
Putere sateliti: 2x60W
3. TV SAMSUNG UE28F4000
Diagonala ecran: 71 cm (28 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
4. TV SAMSUNG UE19F4000
Diagonala ecran: 48 cm (19 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
7.3.
Valoarea totala bruta a premiilor va fi estimata la sfarsitul perioadei promotionale in functie de premiile
instant acordate pe baza categoriilor din sectiunea 7.1.
7.4.
In cazul in care unul din premiile ce constau in obiecte nu este disponibil, Organizatorul va oferi un premiu
de valoare similara cu premiul castigat.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii oricand in intervalul prezentei
Campanii. Premiile suplimentare (numele, descrierea si valoarea premiilor) vor fi specificate pe site-ul Campaniei,
dar si intr-un Act Aditional la prezentul Regulament.
7.6.
Premiile constand in obiecte vor fi predate Participantilor castigatori impreuna cu certificatele de garantie
corespunzatoare emise de catre producator.
Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va
remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in
certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
7.7. In cadrul acestei campanii nu se va acorda contravaloarea in bani a premiilor.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR, articolul 9.1. se modifica dupa cum urmeaza:
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.cosmote.ro/reincarci-castigi si a castigat un premiu instant,
conform sectiunii 8.1., din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un email din
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partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta Alcatel One Touch, acesta va primi un
email cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie sa:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar cu
tarif normal apelabil din orice retea) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor
legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului, si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta Alcatel One Touch vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare
de la data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii
vor primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu
este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca
o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi
returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemena, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii
eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.

Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„COSMOTE – Reincarca si castiga!”
12.08.2014 – 14.10.2014 (64 de zile)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.
Organizatorul campaniei promotionale „COSMOTE – Reincarca si castiga!” (numita in cele ce urmeaza
“Campania”) este compania S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., cu sediul in Splaiul
Independentei nr. 319G, SEMA Parc, Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/433/1999, CUI RO 11952970, avand notificarea inregistrata la
ANSPDCP sub nr. 3076 si numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.
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1.2.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in continuare
"Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica
Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore
inaintea intrarii in vigoare.
1.3.
Campania se va desfasura prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in str. Siriului,
nr. 42-46, et. 3, sectiunea 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul
J40/1114/1997, Cod Unic de Inregistrare RO9188626, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10558,
numita in cele ce urmeaza “Agentia”, care actioneaza ca imputernicit al Organizatorului. Campania se va desfasura
cu sprijinul agentiei SC Interactions Marketing SRL conform instructiunilor primite de la Organizatorul Campaniei
S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1.
Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1.
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei prin intermediul site-ului
www.cosmote.ro/reincarci-castigi, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei
persoane fizice cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul in Romania, care
accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti” sau „Consumatori”).
SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1.
Campania va incepe in data de 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 14.10.2014
ora 23:59:59, ora Romaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de incheiere a prezentei Campanii.
Noua data va fi comunicata prin Act Aditional la prezentul Regulament si va intra in vigoare de la data publicarii
Actului Aditional.
4.2.
Inregistrarea in Campanie in conformitate cu Sectiunea 6 din prezentul Regulament se poate face exclusiv in
perioada cuprinsa intre 12.08.2014 ora 00:00:00, ora Romaniei si 14.10.2014 ora 23:59:59, ora Romaniei. Orice
inscriere in Campanie inainte de data 12.08.2014 ora Romaniei 00:00:00 sau dupa data de 14.10.2014 ora 23:59:59
nu va fi luata in considerare.
SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1.
Nu sunt eligibili a participa la campanie angajatii S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A.,
angajatii agentiilor implicate, si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).
5.2
La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania (denumite in continuare
„Participanti”), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei care acceseaza site-ul
www.cosmote.ro/reincarci-castigi si se inscriu pe site, respectand prezentul Regulament.
5.3
Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament de catre toti participantii care se inregistreaza in Campanie.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
6.1

Campania se desfasoara prin intermediul site-ului www.cosmote.ro/reincarci-castigi.

6.2 Pentru a lua parte la Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
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6.2.1. Sa fie utilizatori activi ai retelei mobile nationale a Organizatorului si sa posede o cartela preplatita SIM
COSMOTE, Vibe, Frog, Frog UP, Internet.
6.2.2. Sa efectueze, in intervalul 12.08.2014, ora 00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59, reincarcari ale unei cartele
preplatite Cosmote, Vibe, Frog, Frog Up si/sau a unei cartele preplatite de servicii de date COSMOTE, cu valori de
minimum 5 euro credit/reincarcare, intr-un termen mai mic sau egal cu 37 de zile consecutive distanta unele de
altele, prin orice canal de reincarcare deschis pe Durata Campaniei (definite in continuare „Reincarcari Eligibile”).
Sunt exceptate din campanie acumularile de credit rezultate din utilizarea serviciilor Transfer Credit (intre cartele
preplatite) si ForYou.
In urma reincarcarii utilizatorul va primi un mesaj prin SMS din partea Organizatorului in care va fi informat de
prezenta Campanie.
6.2.3. Sa se inscrie, dupa 24 de ore de la data reincarcarii, pe www.cosmote.ro/reincarci-castigi prin completarea
unui formular de inscriere, mentionand urmatoarele date personale:
(*) Numar de telefon
(*) Nume
(*) Email
(*) bifarea campului: „Am citit si sunt de acord cu regulament promotiei.”
(*) bifarea campului: „Sunt de acord sa primesc pe viitor informatii cu caracter personal din partea COSMOTE prin
orice mijloace de comunicare (ca de exemplu dar fara a se limita la posta, email, SMS).”
Campurile marcate cu (*) sunt obligatoriu de completat.
Debifarea campului corespunzator acordului cu Regulamentul Campaniei duce la imposibilitatea inscrierii in
Campanie.
Termenul limita pentru inscrierea unei reincarcari pe site este de cel mult 4 zile de la data reincarcarii.
De exemplu: Daca participantul efectueaza o reincarcare in utima zi, pe data de 10.10.2014, acesta se poate inscrie
pe site pana la data de 14.10.2014.
Inscrierea in concurs pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi este permisa, conform specificatiilor de mai sus, in
intervalul 12.08.2014 ora 00:00:00 – 14.10.2014 ora 23:59:59.
Daca un participant va efectua o reincarcare eligibila de doua ori intr-o zi, va pierde posibilitatea de a se inscrie pe
site pentru prima sansa aferenta primei reincarcari eligibile.
Daca un participant va efectua o reincarcare eligibila, nu se inscrie pe site si mai face o reincarcare eligibila in
urmatoarele 4 zile, acesta va pierde posibilitatea de a se inscrie pentru prima sansa aferenta primei reincarcari
eligibile.
6.3. In cadrul campaniei consumatorii pot castiga premii instant (acordate prin momente norocoase) si premii
lunare (acodrate prin trageri la sorti).
Tipul de premiu va fi stabilit in functie categoria in care se claseaza Participantul. Categoria este definita de valoarea
ultimei Reincarcari eligibile si intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a participantului in perioada
12.08.2014, ora 00:00:00 si 10.10.2014, ora 23:59:59, conform sectiunii 7 din prezentul Regulament.
SECTIUNEA 7. PREMIILE ACORDATE
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii:
7.1.

Premii instant
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In cadrul campaniei se vor acorda 17 premii instant pe zi, in intervalul 12.08.2014 – 14.10.2014, dupa cum
urmeaza:
- 15 premii pe zi din variantele: vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON;
- 2 premii pe zi constand in tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD.
In cadrul campaniei se vor acorda, in total, urmatoarele premii instant:
- 960 de vouchere Clickshop de 50 RON, 100 RON, 150 RON sau 200 RON
- 128 de tablete Alcatel One Touch Tab 7 HD.
Tipul de premiu alocat unui moment norocos va fi stabilit in functie de valoarea ultimei Reincarcari eligibile si
intervalul scurs de la penultima Reincarcare Eligibila a participantului, si este determinata conform grilei urmatoare.
Premiile instant vor fi acordate prin momente norocoase, conform sectiunii 8.1., punctul A din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

Premiu

Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD

Bucati
zilnic

Pret unitar
cu TVA
(RON)

2

219.50

0-15

200.00

Categoria A
Voucher Clickshop 200 RON
Categoria B

Categoria C

Categoria D

Voucher Clickshop 150 RON

Voucher Clickshop 100 RON

Voucher Clickshop 50 RON

0-15

0-15

0-15

150.00

100.00

50.00

Exemplu 1: daca un participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, il va clasa pe participant in Categoria A.
Exemplu 2: daca un participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata pana in ziua 30 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii 6.2 din
prezentul Regulament, il va clasa pe participant in Categoria B.
Exemplu 3: daca un participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 6 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, il va clasa pe participant in Categoria C.
Exemplu 4: daca un participant a efectuat o reincarcare in prima zi de campanie, o noua reincarcare de 5 euro
efectuata intre ziua 31 si ziua 37 de campanie (inclusiv) urmata de inscrierea pe site-ul campaniei, conform sectiunii
6.2 din prezentul Regulament, il va clasa pe participant in Categoria D.
Descriere premii:
Voucherele Clickshop 50/ 100/ 150/ 200 RON
Vouchere de reducere Clickshop pentru cumpararea unui produs sau mai multor produse de pe www.clickshop.ro.
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Codul de voucher poate fi valorificat numai in magazinul online Clickshop, pe site-ul www.clickshop.ro.
Castigatorul trebuie sa introduca codul de voucher achizitionat in casuta dedicata din formularul de comanda. Dupa
introducerea codului de voucher in formularul de comanda, din suma totala a comenzii se va retrage suma aferenta
voucherului de reducere.
Pentru a folosi voucherul de reducere, valoarea comenzii pe www.clickshop.ro trebuie sa fie cel putin egala cu
valoarea voucherului. Un voucher de reducere nu poate fi folosit esalonat.
Voucherele de reducere sunt valabile si pot fi folosite in cel mult 2 saptamani din momentul castigarii lor.
Un cod de voucher poate fi utilizat o singura data, pentru o singura comanda.
Voucherul nu se aplica pentru produsele deja aflate la preturi promotionale.
Tableta Alcatel One Touch Tab 7 HD
Procesor: Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 3
Memorie interna: 1 GB RAM
Ecran: 7.0 inches
Android OS, v4.1 (Jelly Bean)
7.2.

Premii mari lunare

In cadrul campaniei se vor acorda 4 premii mari pe luna. In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor
participa userii care s-au clasat in categoria aferenta tipului de premiu cu un numar de sanse, in functie de valoarea
Reincarcarii eligibile si intervalul scurs de la ultima Reincarcare Eligibila, conform grilei urmatoare.
Numarul de sanse acumulate de fiecare participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni de concurs).
Premiile instant vor fi acordate prin tragere la sorti, conform sectiunii 8.2., punctul B din Regulament.
Valoare
reincarcata

Categorie

Premiu

Bucati
lunar

Bucati
total

Pret unitar
cu TVA
(RON)

Pret TOTAL
cu TVA
(RON)

Categoria A

HOME CINEMA Samsung HTHS5200

1

2

1899.00

3798.00

Categoria B

HOME CINEMA Panasonic KITSC-HTB527

1

2

1312.99

2625.98

Categoria C

TV SAMSUNG UE28F4000

1

2

1199.00

2398.00

Categoria D

TV SAMSUNG UE19F4000

1

2

789.00

1578.00

≥6 euro
0-30 de zile
5-5.99 euro
0-30 de zile
≥6 euro
31-37 zile
5-5.99 euro
31 – 37 zile

*Daca un Participant se va clasa in 2 sau mai multe categorii in perioada campaniei se va lua in considerare clasarea
in categoria cu premii de valoare mai mare.
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Descriere premii:
1. HOME CINEMA Samsung HT-HS5200
Tip produs: Home Cinema 2.1
Blu-ray player: DA
3D: DA
Redare discuri: 3D Blu-ray
Blu-ray Video
DVD-Video/DVD±R/DVD±RW
CD DA/CD-R/CD-RW
2. HOME CINEMA Panasonic KIT-SC-HTB527
Tip produs: Soundbar cu subwoofer wireless
3D: DA
Functii: Clear-mode Dialog
Dialog Level Control
Down Firing Subwoofer
Compatibil Full HD 3D
Subwoofer wireless
ARC (Audio Return Channel)
VIERA Link
Putere subwoofer: 120W
Putere sateliti: 2x60W
3. TV SAMSUNG UE28F4000
Diagonala ecran: 71 cm (28 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
4. TV SAMSUNG UE19F4000
Diagonala ecran: 48 cm (19 inchi)
Tehnologie: LED
Rezolutie: HD Ready 1366 x 768 pixeli
Refresh rate: Clear Motion Rate 100 Hz
7.3.
Valoarea totala bruta a premiilor va fi estimata la sfarsitul perioadei promotionale in functie de premiile
instant acordate pe baza categoriilor din sectiunea 7.1.
7.4.
In cazul in care unul din premiile ce constau in obiecte nu este disponibil, Organizatorul va oferi un premiu
de valoare similara cu premiul castigat.
7.5.
Organizatorul isi rezerva dreptul sa suplimenteze numarul de premii oricand in intervalul prezentei
Campanii. Premiile suplimentare (numele, descrierea si valoarea premiilor) vor fi specificate pe site-ul Campaniei,
dar si intr-un Act Aditional la prezentul Regulament.
7.6.
Premiile constand in obiecte vor fi predate Participantilor castigatori impreuna cu certificatele de garantie
corespunzatoare emise de catre producator.
Producatorul fiecarui bun, respectiv furnizor de servicii oferit ca si premiu in cadrul campaniei promotionale va
remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in
certificatul de garantie ce insoteste premiul respectiv, cu respectarea drepturilor consumatorului.
7.7. In cadrul acestei campanii nu se va acorda contravaloarea in bani a premiilor.
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SECTIUNEA 8. ACORDAREA PREMIILOR, TRAGERILE LA SORTI
8. 1.

Premiile instant

8.1.1. Inainte de inceperea Campaniei va avea loc o extragere aleatoare prin care se vor desemna 17 momente
norocoase pe zi pentru premiile instant oferite in cadrul campaniei.
La tragerea la sorti va participa un reprezentant al Agentiei si va fi asistata de un notar public.
Pentru fiecare zi de concurs se vor extrage 17 de momente castigatoare. In total se vor extrage 1088 de momente
norocoase pentru premiile instant (17 momente norocoase x 64 de zile).
Un moment castigator zilnic va fi cuprins intre ora 00:00:00 si ora 23:59:59 ale respectivei zile.
Fiecare moment castigator va avea urmatorul format: [zi/ora/minut/secunda]. Participantul va fi desemnat
castigator daca se inscrie pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi conform sectiunii 6.2. din prezentul
Regulament in sau dupa momentul desemnat castigator. Participantul care va efectua o inscriere in sau dupa
momentul norocos va fi desemnat castigator al unui premiu instant aferent categoriei in care este clasat, conform
sectiunii 7.1. din prezentul Regulament.
8.1.2. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o tableta Alcatel One Touch nu se castiga (conform specificatiilor
mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al tabletei in urma inscrierii pe site-ul de
concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a
reporta respectivul premiu, urmand sa se acorde printr-o tragere la sorti, conform sectiunii 8.3. de mai jos.
8.1.3. Daca un premiu instant zilnic constand intr-o intr-un voucher de 50/100/150 sau 200 RON nu se castiga
(conform specificatiilor mentionate in sectiunea 8.1.) sau daca Participantul desemnat castigator al unui voucher in
urma inscrierii pe site-ul de concurs nu indeplineste conditiile de validare conform Regulamentului, premiul nu se va
mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.
8.2.
Premii lunare:
Premiile lunare, Conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament se acorda prin trageri la sorti lunare.
In tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu lunar vor participa userii care s-au clasat in categoria aferenta
tipului de premiu si acumulat sanse in tragerea la sorti, conform sectiunii 7.2.
In cadrul campaniei se vor efectua doua trageri la sorti lunare, dupa cum urmeaza:
8.2.1. Prima tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luati in
considerare toti userii care s-au inscris pe site-ul campaniei in primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 –
12.09.2014), in conformitate cu Sectiunea 6.3, conform prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la
sorti pentru o categorie de premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva,
inclusiv valoarea primei reincarcari (in cazul primei luni).
Tragerea la sorti pentru fiecare tip de premiu (alocat unei categorii) se va efectua dintre sansele acumulate de
participantii clasati in categoria respectiva, potrivit mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce
urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.2.2. A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti sunt luate in
considerare toate intrarile valide din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014), in conformitate
55

cu Sectiunea 6.2, conform prezentului Regulament, si au acumulat sanse in tragerea la sorti pentru o categorie de
premiu.
Numarul de sanse acumulate de fiecare participant este egal cu suma valorilor reincarcate in luna respectiva.
Tragerea la sorti se va efectua dintre numerele de identificare unice atribuite fiecarui utilizator potrivit
mecanismului de mai sus, in prezenta unei comisii (in cele ce urmeaza „Comisia”) formate dintr-un reprezentant al
Organizatorului si un reprezentant al Agentiei.
Pentru fiecare premiu lunar, conform Sectiunii 7.2. B) din prezentul Regulament, se vor extrage cate 1 (un)
Castigator si 3 (trei) rezerve.
8.3.
C) Premii reportate (Tablete Alcatel One Touch)
Daca vor exista premii instant constand in tablete Alcatel One Touch neacordate in cadrul Campaniei, (conform
specificatiilor mentionate in Sectiunilor 8.1 si 8.2., punctele A si B) sau daca Participantul desemnat castigator al
unei tablete nu indeplineste conditiile de validare conform regulamentului Campaniei, Organizatorul isi rezerva
dreptul de a reporta respectivul premiu, acesta urmand sa se acorde prin trageri la sorti lunare pe data de
19.09.2014 si 24.10.2014.
Prima tragere la sorti lunara pentru premii reportate va avea loc pe data de 19.09.2014. In cadrul tragerii la sorti vor
participa toate inscrierile valide si necastigatoare din primele 32 de zile de campanie (12.08.2014 – 12.09.2014).
A doua tragere la sorti lunara va avea loc pe data de 24.10.2014. In cadrul tragerii la sorti vor participa toate
inscrierile valide si necastigatoare din urmatoarele 32 de zile de campanie (13.09.2014 – 14.10.2014),
Tragererile la sorti pentru premiile reportate constand in Tablete vor avea loc dupa tragerile la sorti pentru premiile
lunare, conform sectiunii 8.3. punctul C din prezentul Regulament. In tragerile la sorti pentru premiile reportate nu
sunt luati in considerare castigatorii si rezervele extrase pentru premiile lunare.
Pentru fiecare premiu reportat se va extrage un Castigator. Procedura de validare si inmanare a premiilor reportate
este aceeasi ca in cadrul premiilor instant.
8.4.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5.
Odata ce premiul este inmanat, Organizatorul este eliberat fata de Castigator de orice obligatie nascuta in
temeiul prezentului Regulament.
SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI INMANARE A PREMIILOR
9.1.

Premii instant:

Daca un Participant a efectuat o inscriere pe www.cosmote.ro/reincarci-castigi si a castigat un premiu instant,
conform sectiunii 8.1., din Regulament, acesta va primi in cel mult 48 de ore de la momentul castigator un email din
partea Organizatorului prin care este informat ca a castigat un premiu instant, dupa cum urmeaza:
A) Daca un participant a castigat un premiu instant constand in voucher Clickshop de 50/ 100/ 150 sau 200 RON,
acesta va primi un email cu codul de Voucher si modalitatea prin care acesta poate folosi codul de voucher castigat.
B) Daca un participant a castigat un premiu instant constand intr-o tableta Alcatel One Touch, acesta va primi un
email cu un cod unic.
Pentru validare participantul trebuie sa:
- sa contacteze Organizatorul, in termen de 2 (doua) zile lucratoare la numarul de telefon 021.207.00.04 (numar
gratuit apelabil din reteaua Romtelecom) intre orele 9:00 a.m. - 18:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia
56

sarbatorilor legale si sa mentioneze codul unic primit prin email
- sa trimita pe o adresa de email precizata de Organizator in termen de 2 (doua) zile lucratoare urmatoarele date
personale: Nume, Prenume, Email, Telefon, adresa unde doreste sa fie trimis premiul prin curier si CNP.
In cazul in care castigatorul nu contacteaza Organizatorul in cel mult 2 zile lucratoare de la data notificarii transmise
castigatorului, si nu va trimite email cu datele personale in cel mult 2 zile lucratoare de la data contactarii
Organizatorului, acesta va fi invalidat iar premiul va fi reportat conform Sectiunii 8.3 din prezentul Regulament.

Premiile ce constau in tableta Alcatel One Touch vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare
de la data primirii datelor personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii
vor primi premiile doar dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu
este gasit la adresa comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca
o a doua livrare in cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi
returnat fara niciun fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa.
Organizatorul nu este raspunzator pentru e-mailurile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la
probleme de ordin tehnic sau oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului,
pierderile, intarzierile sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.
De asemena, Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru modalitatea de livrare a premiului sau daca
premiul care nu ajunge la destinatie ori ajunge deteriorat din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii
eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
9.2.
Premii lunare mari:
Odata desemnati castigatorii premiilor lunare, in urma tragerilor la sorti din data de 19.08.2014 si 24.10.2014, un
reprezentant al Organizatorului va incerca, pe parcursul a 2 zile lucratoare (prin 3 incercari in fiecare zi), sa-l
contacteze telefonic pe castigator pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu
reuseste sa ia legatura telefonica cu Participantul, calitatea de Castigator i se retrage, iar premiul se acorda unei
rezerve.
Dupa primirea telefonului prin care este informat ca a castigat un Premiu, Participantul va trebui sa:
a) Trimita catre Organizator sau Agentie o copie dupa actul de identitate si adresa completa unde doreste sa
primeasca premiul in termen de 5 zile lucratoare de la data contactarii telefonice din partea Organizatorului la
adresa comunicata in momenul apelului;
b) Datele din actul de identitate corespund complet cu cele furnizate la inregistrarea pe site-ul
www.cosmote.ro/reincarci-castigi;
Participantul poate trimite documentele necesare pentru validare prin curier la adresa Str. George Missail, Nr. 50,
Bucuresti, Sector 1, cod postal 011543 (destinatar: COSMOTE/ Interactions Marketing) cu mentiunea Campania
„COSMOTE – Reincarca si castiga!” sau prin email pe adresa mentionata de Organizator.
Premiile lunare vor fi livrate prin curier in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la data primirii datelor
personare din partea castigatorului si se inmaneaza pe baza de proces verbal. Castigatorii vor primi premiile doar
dupa completarea procesului verbal de predare primire. In cazul in care Participantul nu este gasit la adresa
comunicata, curierul ii va lasa un aviz in cutia postala/usa cu informatiile de contact si va incerca o a doua livrare in
cel mult 48 de ore. Daca nici la a doua livrare Castigatorul nu este gasit la adresa, premiul va fi returnat fara niciun
fel de obligatie fata de respectivul Participant a carui calitate de Castigator ii este retrasa iar premiul va ramane in
posesia Organizatorului.
Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise de castigator si care nu ajung la
Organziator, si nici pentru premiul care nu ajunge la destinatia indicata de castigator sau ajunge deteriorat din cauza
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functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
9.3
In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii, i se va trimite un email in care
ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email
Participantul nu poate reveni asupra deciziei.
9.4.
Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii participantului care a fost desemnat
castigator, dar invalidat pentru ca nu respecta sau nu intruneste intocmai cerintele Regulamentului.
SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR
10.1 Lista castigatorilor validati (cuprinzand numele, prenumele si premiul castigat) va fi publicata pe site-ul
Campaniei www.cosmote.ro/reincarci-castigi in sectiunea „Castigatori”, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de
la data validarii.
Publicarea numelor castigatorilor si a castigurilor acordate se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata
in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECTIUNEA 11. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
11.1. Organizatorul nu va fi tinut raspunzator pentru toate si oricare prejudicii, suferite de catre castigator,
indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii premiului catre castigator.
11.2. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet
(de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator).
11.3. Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii exonereaza
Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 12. MINORII SI PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA
12.1 Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la campanie. In cazul in care castigatorul premiului se
dovedeste a fi minor (cu varsta sub 18 ani) acesta va fi descalificat, nefiind eligibil de a participa in Campanie.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor
persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura
legate de aceasta.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
13.1 Organizatorul, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta
promotie in conformitate cu Legea 677/2001, in calitate de operator inregistrat la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3076.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, persoanele
inscrise pe www.cosmote.ro/reincarci-castigi si castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si
neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii
premiului si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorilor de Promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter
publicitar si de marketing direct vor fi adresate consumatorilor care s-au inscris in Campanie, completand fomularul
de inscriere de pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi, conform sectiunii 6.2 din prezentul Regulament.
13.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia
cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric
personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorului premiului care depaseste 600 RON,
conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul
retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2006 publicat in
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Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006.
13.3 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la
campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare
(art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15),
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
13.4 Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca
datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice
moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale
contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau
actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi,
Participantul la campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications S.A.
13.5 Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale
tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru
ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru
va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

SECŢIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE
14.1 Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre
castigator prin primirea Premiului Campaniei, in conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu
modificarile in vigoare.
14.2 Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscal competenta pentru veniturile din aceasta
campanie. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea premiului cad in sarcina exclusiva a
castigatorului.
14.3 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu
exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei, incluzand, dar fara a se limita la: contravaloarea
accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere sau in vederea solicitarii Regulamentului de
desfasurare a Campaniei, conform sectiunii 17.3. din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat,
remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
Regulament.
15.2 Daca o situatie de forta majora 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 C.civ. Organizatorul,
daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la campanie existenta acesteia in termen de 5 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16. LITIGII SI FRAUDE
16.1 In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale
amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre
solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
16.2

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa:

S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc,
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Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data
publicarii castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
16.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei campanii,
a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii.
16.4 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii,
Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
17.1 Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
17.2 Regulamentul de participare/desfasurare al campaniei promotionale este disponibil, in mod gratuit, oricarui
solicitant, pe site-ul www.cosmote.ro/reincarci-castigi in sectiunea “Regulament” sau printr-o solicitare scrisa catre
S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., cu sediul in Splaiul Independentei nr. 319G, SEMA Parc,
Cladirea Atrium House, etajele 1 si 2, Sector 6, Bucuresti, Romania.
17.3 Prezentul Regulament a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public in 4 exemplare originale, la
data de 11.08.2014.
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