REGULAMENT TOMBOLA
Prezenta tombolă publicitară este organizată în conformitate cu prevederile art. 41 din O.G.
99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
1. ORGANIZATORUL
Organizatorul tombolei „Tu

cumperi Noi te răsplătim” este

societatea SC.VANBETS.R.L, CUI: RO13728104 NR.REG.COM.: J37/41/2001 Adresa: Loc. Sălcioara,
com. Banca, jud. Vaslui Cod poştal: 737033 prin reprezentant legal Doctor Bogos Fănel in calitate
deDirector General.
Organizatorul va derula tombola pe baza prezentului regulament, întocmit în conformitate cu
legislația în vigoare și care este obligatoriu pentru toți participanții.
2. DURATA TOMBOLEI, ARIA DE DESFĂȘURARE ȘI MAGAZINELE PARTICIPANTE
Tombola „Tu

cumperi Noi te răsplătim” se desfășoară în perioada 01.12-

18.12.2019 pe teritoriul României și va avea loc exclusiv în magazinele Vanbet din:
BÂRLAD
Magazin 1 – Bld. Republicii nr. 259, Bârlad, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-16:00)
Magazin 2 – Str. Cetatea de Pământ nr. 6, bl. C1-2, Bârlad, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-18:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-16:00)
Magazin 3 – Str. Vasile Lupu nr. 12, bl. 4, sc. 4, parter, ap. 1, Bârlad,Vaslui
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-16:00)
Magazin 4 – Str. Primăverii nr. 16, bl. G8, Bârlad, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-16:00)
Magazin 5 – Bld. Epureanu nr. 40 (zona Piața Mică), Bârlad, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-16:00)
VASLUI
Magazin 1 – Str. Nicolae Iorga, Piața Centrală S11, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-19:00 S: 7:00-14:00 D: 7:00-13:00)
Magazin 2 – Str. Walter Mărăcineanu, bl. 103, sc. B, parter, Vaslui
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
IAȘI
Magazin 1 – Str. Cerna nr. 2A, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
Magazin 2 – Str. Păcurari nr. 34, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
Magazin 3 – Bld. Socola nr. 13, sc. B, parter, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
Magazin 4 – Str. Șoseaua Nicolina nr. 29, bl. 958, parter, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
Magazin 5 – Str. Vitejilor nr.6, sc. 11, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)

Magazin 6 – Piața Voievozilor, nr.23, bloc A13, parter, Iași
(Program: L-V: 7:00-20:00 S: 7:00-16:00 D: 7:00-14:00)
3. PARTICIPANȚI ȘI MOD DE DESFĂȘURARE
La acestă tombolă pot participa toți clienții Organizatorului, care au ămplinit vârsta de 18 ani
și care în perioada campaniei, achiziționează produse în valoare de peste

50 RON, pe un singur

bon din magazinele Vanbet.
Fiecare client va fi înscris la tombolă după completarea talonului și îndeplinirea condițiilor de
participare.
Nu au dreptul de participare prin prezentul regulament, persoanele implicate direct sau
indirect în organizarea si/sau derularea tombolelor, precum și rudele de gradul I și soții/soțiile
tuturor celor mentionati mai sus. În cazul în care se constată încalcarea acestei prevederi,
Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul câștigat atribuit. Bunul și/sau obiectul respectiv
va fi reportat pentru o tombolă ulterioră.
La data de 20.12.2019, va avea loc extragerea câțtigătorilor la sediul social, situat în Loc.
Sălcioara, com. Banca, jud. Vaslui. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorţi, iar extragerea se
va face automatizat (printr-un instrument de tip random dintre toţi participanţii eligibili înregistraţi
conform prezentului regulament).
Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, în termen de 1 zi lucratoare după extragere, vor fi
anunțați telefonic și vor apărea pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Vanbet.ro/
Un participant poate participa de mai multe ori, însă poate câștiga un singur premiu în cadrul
tombolei.
4. PREMIILE TOMBOLEI
Premiul contstă într-un coș cu produse alimentare marcă proprie a organizatorului, Vanbet în
valoare de: 100lei
5. RIDICAREA PREMIILOR CAȘTIGATE
Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile
impuse de Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant în cazul în
care participarea acestuia este susceptibilă de fraudă.
Câștigătorii vor avea la dispoziție 3 zile lucrătoare pentru a-și revendica premiul din
magazinul Vanbet în care a participat DOAR în baza bonului de cumpărături.
Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului.
Datele de identificare ale câștigătorului vor fi verificate de catre reprezentanții
Organizatorului, care vor valida câștigul și vor aproba remiterea premilor, numai cu condiția
îndeplinirii condițiilor de participare si de ridicare a premiilor stabilite prin prezentul regulament.
Organizatorul nu are obligatia de a întreține corespondența cu persoana câștigătoare care nu
a ridicat premiul în termenul mai sus amintit.
6. INFORMATII
Anunțurile privind organizarea tombolei vor prezenta extrase din prezentul regulament,
precizand numărul, natura și valoarea premiilor acordate, impreuna cu mențiunea faptului că
regulamentul de participare poate fi consultat în mod gratuit în cadrul magazinelor participante sau
pe site-ul companiei.
Toate detaliile cu privire la participarea la tombolă, organizare și desemnarea câștigătorilor,
vor putea fi obținute de către cei interesați în zilele de luni – vineri, între orele 0700 – 1900, din cadrul

magazinelor Vanbet de la adresele menționate în cap. 2 din prezentul Regulament, respectiv la
adresa de e-mail marketing.marina@vanbet.ro sau la numarul de telefon 0784 207 170
Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui participant.
7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 privind protecția datelor personale,
organizatorii îți asumă obligatia de a nu face disponibile către terți în niciun fel datele personale ale
participanților fără acceptul acestora, dat în condițiile legii. Organizatorul nu-și asumă niciun fel de
raspundere în cazul în care participanții își trimit datele personale în mod eronat.
Prin înscrierea în tombola, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament
și sunt de acord că, în cazul în care vor câștiga, numele lor sa fie facute publice și folosite în scopuri
publicitare, fara alte obligații sau plăți.
Tuturor participanților la tombolă le sunt garantate drepturile de acces, de intervenție și de
opoziție, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, pentru care organizatorul este obligat ca
în termen de 15 zile de la solicitare: sa comunice informațiile solicitate, să comunice masurile luate,
cu respectarea opțiunilor solicitantului.
Pentru participarea la acestă tombolă este necesar ca participanții să furnizeze datele
solicitate, acestea fiind necesare identificării lor in caz de obținere a unuia dintre premiile stabilite.
Refuzul lor de a le furniza nu se conformeaza cerințelor regulamentului tombolei și determină astfel
anularea dreptului de a intra în posesia premiilor.
8. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI
Prezentul regulament poate fi completat și modificat unilateral, în mod justificat, de catre
organizator și va intra în vigoare numai dupa publicarea pe pagina de Facebook Vanbet și pe sit
Impozitarea veniturilor din premii se face prin reținere la sursă, în conformitate cu prevederile
cuprinse în Codul fiscal, respectiv potrivit art. 108 și următoarele din C.fisc.
Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 9 % aplicată
asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.
Nu sunt impozabile următoarele venituri obţinute în bani şi/sau în natură: premii sub valoarea
sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare
premiu.
Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură, în legatură cu premiile, după
intrarea acestora în proprietatea participanților-câștigători cad în sarcina exclusivă a câștigătorilor.eul organizatorului.
9. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator și participanții la tombolă se vor rezolva pe cale
amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele
judecatorești române competente de la sediul Organizatorului.
10. REGULAMENTUL OFICIAL
Acest regulament prezintă condițiile în care clienţii Organizatorului, pot câștiga unul sau mai
multe dintre premiile acordate de Organizator.

Participarea la acesta tombolă înseamnă aderarea neconditionată și irevocabilă la termenii
acestui regulament.
Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail marketing.marina@vanbet.ro sau la
telefon 0784 207 170 de luni pana vineri, intre orele 07:30-17:00.

Organizator: S.CVANBETS.R.L

