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REG ULAM ENT LOTERI E PUBLICITARA M ECANICA CEAHLAU

1. Organizatorul si regulamentul
(1") Concursul este organizat si desfasurat de Mecanica Ceahlau S.A., persoana juridica romana, cu

sediul in Piatra Neamt, str Dumbravei nr. 5, jud Neamt, inregistratd sub Cod Unic de inregistrare nr. RO

2045262, cont bancar nr.RO20BTRLO2801202360160XX, deschis la Banca Transilvania Piatra Neamt.
(2) Participantii la Concurs sunt obligati sd respecte termenii gi condiliile prezentului Regulament al

Concursului (denum it in continuare,, Regulamentul").
(3) Regulamentul este disponibil oricdrei persoane interesate in mod gratuit, in permanen{d pe

durata Concursului, pe pagina de internet a societatii, www.mecanicaceahlau.ro sau la sediul societatii
din Piatra Neamt, str Dumbravei nr. 5, jud Neamt.

(4) Organizatorul i5i rezervd dreptul de a modifica Regulamentul, cu condilia anun!6rii prealabile, cu
minimum o zi lucrdtoare inainte de data intrdrii in vigoare a modificdrilor, pe pagina de internet a

societatii www.mecanicaceahlau.ro .

2. Teritoriul gi durata de desfSgurare a Concursului
Concursul este organizat pe teritoriul Romdniei
Concursul incepe la ora 10:00:00, pe data de 1 ianuarie 2OL7 gi se incheie la ora 22:00 pe data de 3L

martie 2017.
Dupd data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate gi nu igi mai asumi

nici o obligatie in legiturd cu orice circumstanti care ar putea eventual conduce la concluzia actualit5lii
sau continud rii Concursului.

3. Dreptul de participare
La Loteria publicitara are dreptul sa participe orice persoana fizica peste 18 ani, cu domiciliul in

Romania, sau reprezentantul legal al unei persoane juridice, exceptie facand angajatii Organizatorului,
si membrii familiilor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), care in urma achizitionarii unui
produs come,rcializat de catre Mecanica Ceahlau in perioada 1 ianuarie 2OL7 - 31 martie 2OL7, a
primit talonul de inscriere la concurs si l-a trimis la sediul Organizatorului sau l-a inmanat
Reprezentatilor Zonali de Vanzari ai Organizatorului, completat corespunzator pana la data de 31
martie 2016.

4. Desemnarea si anuntarea castigatorului
Pentru desemnarea castigatorilor se va organiza o loterie publicitara ( tragere la sorti).
Tragerea la sorti a castigatorilor loteriei publicitare va avea loc la data de 10 Aprilie2OLT, ora 12.00,

la sediul societatii, in prezenta unei Comisii de validare anume constituite si insarcinate cu

supravegherea conditiilor in care are loc extragerea, formata din 3 reprezentanti ai organizatorului.
Taloanele castigatoare se vor extrage manual si vor fi verificate de catre comisia de validare pentru a

li se constata validitatea. ln cazul in care talonul extras nu contine numele si prenumele, adresa
participantului, acest talon nu va fi validat

Extragerea se va efectua pentru acordarea premiilor astfel:
- prima extragere - Premiul lll: se va extrage un castigator pentru premiul lll constand intr-un

Sistem Home Cinema 5.1
- a doua extragere- Premiul ll: se va extrage un castigator pentru premiul ll constand intr-un

Expressor
-a treia'extragere - Premiul l: se va extrage un castigator pentru premiul I constand intr-un
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-a patra extragere - Rezerve: Dupa extragerea castigatorilor se vor extrage si cate 2 rezewe pentru

fiecare premiu, tot in ordinea inversa a extragerilor. (primele 2 extrageri sunt extrageri ale rezervelor
premiului 3, urmatoarele 2 extrageri sunt rezerve ale premiului 2 si ultimele 2 sunt rezerve ale

premiului 1).

Castigatorii vor fi contactati pe e-mail sau telefon si anuntati pe pagina de internet a societatii.
Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorii nu pot fi contactati de catre Organizator

din motive independente de acesta, acestia avand obligatia de a verifica, in conditiile prezentului

Regula ment lista castigatorilor.
Daca acestia nu se prezinta la sediul Mecanica Ceahlau sau nu contacteaza reprezentantii regionali

de vanzari ai Organizatorului pentru revendicarea premiilor in termen de 7 zile de la validare, se

considera ca au renuntat la premiu si se trece la anuntarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.
Premiile vor fi inmanate castigatorilor la sediul Mecanica Ceahlau sau se vor trimite acestuia prin

curier pe cheltuiala Castigatorului daca castigatorul nu se poate prezenta la sediul Organizatorului, in

baza unui proces verbal semnat de castigator (sau documente de transport), fiind obligatoriu ca datele
din actele prezentate sa coincida cu datele completate in talonul de participare. Intrarea in posesia

premiului este conditionata de prezentarea de catre castigator a actului de identitate, original.
Organizatorul nu isi asuma obligatia si responsabilitatea pentru transportul premiului la domiciliul

castigatorilor.
Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii nu declara nici o

adresa valida de e-mail sau telefon de contact. In acest caz este sarcina castigatorului sa consulte lista

castigatorilor asa cum a fost indicat in prezentul Regulament.
De asemenea, daca Castigatorii nu pot ridica premiile personal, pot fi reprezentati prin procura

autentica. Dupa inmanarea premiilor, Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din
acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii, de orice natura,
legate de premiul respectiv si participarea la Concurs .

In cazul in care in termen de 7 zile de la anuntarea pe pagina de internet a numelor castigatorilor
concursului, castigatorul sau, respectiv rezervele nu se prezinta sa-si ridice premiul sau actul de
identitate nu coincide cu datele din talon, premiul ramane proprietatea Organizatorului care-l va putea
folosi in concursurile/campaniile urmatoare.

ln cazul in care, inurma unorverificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de
participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul/premiile
acordat(e).

5. Mecanismul Concursului
Participantul trebuie sa cumpere un utilaj din oferta Mecanica Ceahlau in perioada O!.OL.IOL7 -31

Martie 2Ot7,fie direct de la sediu oriprin dealeriiMecanica Ceahlau SA. Participantul poate avea mai
multe achizitii de produse participante si pentru fiecare astfel de achizitie va primi un talon de
inscriere la loteria publicitara.

Participantul trebuie sd completeze corect si lizibil toate campurile de pe talonul de participare si sd

comunice Organizatorului prin completarea talonului de inscriere la concurs, urmdtoarele date cu

caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa si numarul de telefon la care poate fi
contactat Participantul.

Participantul trebuie sa pastreze factura care atesta achizitia in urma careia a primit talonul de
participare la concurs, in vederea validarii calitatii de castigator si acordarii premiului.

6. Premiile
Valoarea totala a premiilor este de 4.580 Lei. :

Categorie: 1"

Nr. totalde premii: 1

Tip premiu:Televizor, in valoare de 2100 Ron ::

/#(/
cfu
*\F
t{



5.C. MECANICA CEAHLAU 5A
Str. Dumbravei nr. 6 - Piatra Neamt 6A2A2

Tel: +40 233211 fi4; +4A751 084 090
Web: www.meca n icaceahlau.ro

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

7-ii':-ol;O
ktrniltF$ ?i,

li(_.i-r )ir
\'\,/:,',:tL,/,/ /^i,o-,r{, . .

' ::n;,.' [r,f]uv El',,""

'it. etor :l\'\'Atui
\ \! rBxr4: r\."11';i5-''

aloare unitara lei (TVA inclus): 2100
loare totala lei (TVA inclus): 2100

. totalde premii: 1

ip premiu: Expressor, in valoare de 1500 Ron

Valoare unitara lei (TVA inclus): 1500
Valoare totala lei (TVA inclus): 1500

Categorie: 3

Nr. total de premii: 1

Tip premiu: Sistem Home cinema 5.1, in valoare de 880 Ron.

Valoare unitara lei (TVA inclus): 880
Valoare totala lei (TVA inclus): 880

Organizatorul se obliga sa informeze toti castigatorii, pana la data de 15 Aprilie 2017, in scris la
adresa de e-mail comunicata prin completarea talonului de participare.

Premiile vor fi revendicate exclusiv de catre castigatorii validati in urma tragerii la sorti si conform
prezentului Regulament, pana la data de 20 Aprilie 2017, in zilele lucratoare in intervalul ora 8.30-
17.00.

CAgtigdtorii igi asum6 intreaga responsabilitate pentru corectitudinea informaJiilor (inclusiv a

datelor cu caracter personal) transmise Organizatorului, acesta neasumdndu-gi nicio responsabilitate
pentru informatiile gi datele care nu corespund realitdlii gi/sau pentru declaraliile mincinoase gi nici
pentru orice consecintd care decurge ori ar putea decurge dintr-o astfel de declaralie. C6gtigatorul care

declard/transmite informalii/date eronate/false pierde asa zisa calitate de c6gtigdtor.
De asemenea, Organizatorul nu igi asumd nicio rdspundere decurgdnd din acordarea vreunui premiu,

inclusiv cu privire la plata oricdror daune sau a oricdrei alte pretenlii de orice naturd legate de vreun
premiu. Cdgtigdtorii iSi asumd intrega rdspundere pentru acceptarea premiilor, Organizatorul
neasumAndu-gi nici un fel de responsabilitate pentru orice eventuale consecinte ndscute in urma
acceptdrii premiului sau in legdtura cu aceasta.

Conditia de incasare a premiilor este ca utilajele sa fie achitate integral pana la sfarsitul perioadei

contractuale dintre client /distribuitor si Mecanica Ceahlau SA.

In cazulin care utilajele nu au fost achitate integral, distribuitorulalcaruiclientfinala castigat unuldin
cele 3 (trei) premiiva suporta integral contravaloarea premiului.

7. Contravaloarea in bani
Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii acestuia in bani sau in alte

obiecte si nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor acestuia.

8. Taxe gi impozite
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii

financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
'Ewl4Dlqdividuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat
'-E-\Sg\calculeze, sa il retina sisa iltransfere la bugetulde stat conform prevederilor Legii5Tt/2003 privind

I Fiscal, in cazurile si conditiile stipulate in Codul Fiscal.

ice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in urma

ursului, revine in exclusivitate Participantilor castigatori.
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9. Dreptul la imagine
Acordarea premiilor corespunzdtoare Concursului poate fi un eveniment public. Participarea [a'=

Concurs constituie acordul participantilor referitor la faptul cd numele si premiile castigate de aces,tig

pot fifdcute publice de cdtre Organizator, cu respectarea legislatieiin vigoare, fdrd nici un fel de plat{
aferentd, acordul valordnd cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzdtoare ale participanlilor ciffe,
Organizator pe teritoriul Rom6niei pentru intreaga perioadd de protectie a acestora.

10. Protectia datelor cu caracter personal

Conform cerinlelor Legii nr. 677/2001pentru protectia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal gi libera circulatie a acestor date, modificatd gi completatd, Organizatorul are

obligatia de a administra in condilii de siguranld gi numai pentru scopurile specificate, datele personale
pe care participantii la Campanie le furnizeazd despre ei in5igi. Refuzul participantului de a furniza

datele cu caracter personal solicitate determini neinscrierea acestuia in Concurs.

Participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile prevdzute de Legea nr.

677/2AOl privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera

circula{ie a acestor date, printre care:
- dreptul de acces la date: orice persoand vizatd are dreptul de a obtine de la operator, la cerere giin

mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului cd datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta;

- dreptul de intervenlie asupra datelor: orice persoand vizati are dreptul de a obtine de la operator,
la cerere giin mod gratuit: a) dupi caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau $tergerea datelor a ciror
prelucrare nu este conformd legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupd caz,

transformarea in date anonime a datelor a cdror prelucrare nu este conformd legii; c) realizarea

notificdrii cdtre terJe persoane cdrora le-au fost dezvdluite datele, a oricdrei operatiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacd aceastd notificare nu se dovede5te imposibild sau nu presupune un efort
disproportionat fatd de interesul legitim care ar putea fi lezat.

- dreptul de opozilie: persoana vizatd are dreptul de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate gi legitime legate de situatia sa particulari, ca datele care il vizeaza sd facd obiectul unei
prelucriri, cu exceptia cazurilor in care existd dispoziJii legale contrare.

- Organizatorulse,obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
Pentru exercitarea drepturilor ardtate mai inainte, vd puteti adresa cu o cerere scrisi, datat6 gi

semnatd Organizatorului, la adresa mentionati anterior.
Participantii pot alege sa isi exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal

5i cu privire la includerea acestor date in baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor
informatii despre produsele comercializate de Organizator si despre actiuni viitoare desfasurate de

acesta.

Numele tuturor castigatorilor vor fi facute publice pe website-ul www.mecanicaceahlau.ro

11. Tncetarea inainte de termen a Concursului
Organizatorul poate inceta campania promotionala inainte de termen in cazul apariliei unui

eveniment ce constituie forld majorS, inclusiv in cazul imposibilitdlii Organizatorului, din motive
independente de voinJa sa, de a continua Concursul, caz in care Organizatorul nu mai este tinut la nici o
obligaJie cdtre ParticipanJii la Concurs, dupd cum nu poate fi obligat la plata vreunei sume sau daune.
Acesta va anunta pe pagina de internet incetarea campaniei. , 

"

:'
12. Litigiile gi legea aplicabili
Eventualele reclamalii ale participantilor la campania promotionala se vor adresa in scris

Organizatorului givorfi soluJionate pe cale amiabila. In cazul aparitiei pe perioada derularii campaniei
promotionale a unor situatii care nu au fost prevazute la redactarea prezentului regulament, acestea se
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r solutiona de catre Organizator in sensul cel mai potrivit pentru imaginea Organizatorului, fara
ativitatatea cresterii costurilor pentru acesta.

eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri sau cu privire la validarea
igatorului, decizia comisiei este definitiva. Contestatiile se depun in termen de 2 zile de la data

ragerii la sediul Organizatorului. In ipoteza in care decizia Comisiei va fi in sensul admiterii
ntestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt

timp de la admiterea contestatiei.
Daci nu este posibild rezolvarea litigiilor pe cale amiabild, litigiile vor fi solulionate de instanta

competenti de la sediul Organizatorului.
Legea aplicabild este legea romdnS.
Prezentul inscris a fost autentificat la BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL BLOJU VERONICA cu sediul in

municipiul Piatra Neamt, strada Mihai Eminescu, nr. 16, blocul E.3, parter, judetul Neamt, astizi, 19

decembrie 2016 intr-un exemplar original, care se pdstreazd in arhiva biroului notarial.

Organizator
SC Mecanica Ceahlau SA

REPREZENTANT LEGAL

MARIAN GABRIELA
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BlRout INDT'TDUAL NoTARTAt t,3T,1'Jrtf.HJ'fii:lftl?t*Tii,t"l'LhTft NUMARuT 2s6o/2078/os.12.201s
I'iotrcr Neom|, str. Mihoi Eminescu. nr. i 6, bl. E.3, porter; cod pogtol 610029, judetul NeomJ

Tel/f ox: 0233-224822: e-moil : notorbloju @g moil.com
Anara*nr 

^6 ^/]te cu corocter oersonol nr. 1032

IucuercnE DE AUTENTIFIaARE NR. 229s
Anul 2016, Iuna decembrie, ziua 19.

in fala mea BLOJIJ VERONTCA - NOTAR P\JBL\C, la sediul biroului, s-a
prezentat.

1. dna MARIAN GABRIELA, ndscutd la data de 04 noiembrie 1956 in
municipiul Vaslui, judetul Vaslui, cu domiciliul in municipiul Piatra Neamt, str. Petru
Rareg, nr. 56, blocul BB, sc. D, etajul 2, apart. 68, judetul Neam!, c.n.p.
2561104270651, de cetdlenie romdnd, care s-a identificat cu C.l. seria NT, numdrul
855176112.10.2015 eliberatd de SPCLEP Piatra Neam!, in calitate de reprezentat al
societd{ii Mecanica Ceahlau S.A., conform Hotdrdrii Consiliului de Administratie nr.
1t19.10.2016;
care, dupd ce a citit actul, a declarat cd i-a Tnleles confinutul, cd cele cuprinse in act
reprezintd vointa sa, a consimtit la autentificarea prezentului inscris gi a semnat
unicul exemplar.

in temeiul art.. 12,litera b, din Leqea notaritor pubtici gi activitdtii notariate nr.
36/1995, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a incasat. onorariul notarului de 120 lei + T.V.A. 20%. cu bonul fiscal 3898

NOTAR PUBLIC,
Bloju Veronica/L.5.

Prezentul duplicat s-a intocmit in 3 (trei) exemplare, de BLOJU VERONICA,
notar public, astdzi, data autentificdrii actului gi are aceeagi forla probantd ca
originalul.

NOTAR PUBLIC,
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