REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
“NESCAFÉ iti pune super premii pe lista de cumparaturi!”
Campania promotionala pentru comercianti
Perioada campaniei: 20.10.2011 – 02.11.2011

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
1.1
Campania promotionala "NESCAFÉ iti pune super premii pe lista de cumparaturi!" (denumita in
continuare "Campania") este organizata de S.C. Nestlé Romania S.R.L (denumita in continuare "Organizatorul"
sau "Nestlé Romania"), cu sediul in Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339,
Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/10813/2010, CUI
8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza
notificarii nr. 2168.
1.2
Campania se deruleaza prin intermediul agentiei SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor
Iosif Iser nr. 19, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod unic de
inregistrare RO8184502, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal in baza notificarii nr. 10558, numita in cele ce urmeaza "Agentia".
1.3.
Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament, (denumit in continuare
„Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament
Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data autentificarii Actului Aditional de catre Notarul
Public si comunicarii catre participanti.
SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1.
Campania este organizata 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. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE
3.1.
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in reteaua de magazine
apartinand METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L. („METRO”), in perioada 20.10.2011 – 02.11.2011, in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
4.1
Campania se adreseaza clientilor METRO (i) persoane juridice cu sediul in Romania si/sau (ii) persoane
fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau asociatii familiale autorizate reglementate de prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament
Oficial (denumite in continuare „Participanti”).
4.2
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie acele persoane juridice, respectiv acele asociatii familiale
autorizate in care angajatii Nestlé Romania, angajatii agentiilor implicate si ai companiilor distribuitoare ale Nestlé
Romania, angajatii METRO si membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie), cei ce detin
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participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Persoanele aici enumerate nu sunt eligibile
a participa la aceasta Campanie nici in calitate de persoane fizice autorizate.
4.3 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a
prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE
5.1.

Produsele participante la prezenta Campanie sunt produsele NESCAFÉ din urmatoarea lista:
Produs
NESCAFÉ BRASERO Stick
NESC BRASERO CafeaInstNatBorcan
NESC BRASERO CafeaInstNatBorcan
NESC BRASERO CafeaInstNatBorcan
NESCAFÉ BRASERO Cutie
NESCAFÉ RED CUP Plic
NESCAFÉ RED CUP
NESCAFÉ RED CUP
NESCAFÉ RED CUP
NESCAFÉ ESPRESSO Jar
NESCAFÉ GOLD Jar
NESCAFÉ GOLD Dcf Borcan
NESCAFÉ GOLD Jar
NESCAFÉ GOLD Borcan
NESCAFÉ 3in1 Strong
NESCAFÉ 3in1 Original
NESCAFÉ 3in1 Mild
NESCAFÉ 3in1 Extracoffee
NESCAFÉ 3in1 Extracoffee
NESCAFÉ FRAPPE Mix
NESCAFÉ Inst Cafea Agl Punga
NESCAFÉ BRASERO KNRF542 Punga
NESCAFÉ AU CHOC Cappu
NESCAFÉ CAFE AU CHOC Capp
NESCAFÉ CAPPUCCINO Swt
NESCAFÉ CAPPUCCINO Swt

Ambalaj
1.8g
50g
100g
200g
300g
1.8g
50g
100g
200g
100g
100g
100g
200g
50g
15g
15g
15g
15g
15g
18g
500g
500g
18.5g
18.5g
14g
14g

5.2.
La Campanie participa doar produsele NESCAFÉ mentionate mai sus care sunt comercializate in reteaua
METRO din Romania de catre Nestlé Romania.
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
6.1.

Participantii la aceasta Campanie trebuie sa:

a) indeplineasca conditiile precizate la sectiunea de mai sus (SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE)
b) achizitioneze in perioada de desfasurare a Campaniei (20.10.2011 - 02.11.2011) produse NESCAFÉ participante
la promotie in valoare de minim 20 RON (fara TVA) pe aceeasi factura, din reteaua de magazine METRO si sa se
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adreseze reprezentantului METRO aflat dupa casele de marcat in magazinele METRO, pentru a primi talonul de
concurs.
Pe talonul de concurs vor fi notate:
(*)Denumirea persoanei juridice/ PFA (Persoanei fizice autorizate)/ II (Intreprinderii individuale)/ AFA (Asociatiei
familiale autorizate);
(*)Numele reprezentantului entitatii juridice;
(*)Prenumele reprezentantului entitatii juridice;
(*)Adresa reprezentantului legal al entitatii juridice;
(*)Numarul de telefon al reprezentantului legal al entitatii juridice;
(*)Data la care este depus talonul;
(*)Numarul primei facturii fiscale care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie¹;
(*)Semnatura persoanei care completeaza talonul.
(*)Data completarii talonului
(*)Am citit si sunt de acord cu termenii si conditiile de mai jos referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal.
(*)Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari comerciale despre produsele, serviciile si promotile Nestlé Romania?
[ ] DA [ ] NU
¹Prima factura fiscala reprezinta prima factura ce este prezentata reprezentantului METRO, factura care este
emisa in ziua prezentarii si care atesta achizitionarea produselor participante la Campanie, si ii da posibilitatea
Participanului de a primi talonul de concurs si de a participa la Campanie.
²Data de pe prima factura fiscala, care este prezentata reprezentantului METRO, trebuie sa coincida cu data de pe
talonul de concurs si sa fie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei (20.10.2011 - 02.11.2011).
6.2.
Pentru fiecare factura care dovedeste achizitionarea produselor NESCAFÉ conform mecanismului
Campaniei, participantul va primi un talon pe care il poate completa si cu care poate participa la tragerea la sorti
din data de 17.11.2011.
6.3.
Participantul trebuie sa depuna talonul in urna special amenajata din reteaua de magazine METRO
Romania, amplasata dupa linia caselor de marcat.
6.4.
Participantul trebuie sa pastreze facturile fiscale in original sau duplicate ale acestora autentificate de
notarul public/certificate de avocat ca fiind conform cu originalul, pentru a face dovada achizitionarii produselor
NESCAFÉ, in eventualitatea castigarii unui premiu prin tragere la sorti.
6.5.

Un Participant poate participa la prezenta Campanie cu maxim (1) o factura pe zi pentru tragerea la sorti.

6.6.
Pe o singura factura fiscala, se poate castiga, prin tragere la sorti, un singur premiu, indiferent de numarul
de taloane completate si inscrise in Campanie. In cadrul Campaniei, un participant poate castiga un singur premiu
constand intr-un televizor LED sau contravaloarea sa in bani.
Un Participant unic este considerat, in acceptiunea prezentului Regulament Oficial, a fi o persoana juridica unica/
o persoana fizica autorizata unica/ o intreprindere individuala unica/ o asociatie familiala unica.
Un numar de factura este unic si poate fi inscris in Campanie o singura data pe un singur talon.

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI PROMOTIONALE
7.1.
In cadrul prezentei Campanii vor fi acordate 10 premii constand in 10 televizoare LED in valoare de 2.700
RON fiecare.
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7.2.

Valoarea totala bruta a premiilor oferite in cadrul Campaniei este 27.000 RON.

7.3.
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu
exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor NESCAFÉ
participante la Campanie, deplasarea pana la locul de desfasurare al Campaniei sau alte cheltuieli cum ar fi tarifele
normale stabilite de Posta Romana, in cazul solicitarii scrise a Regulamentului Oficial la OP 6, CP 55, Bucuresti sau
cheltuieli legate de accesul la telefonia fixa sau mobila, in vederea solicitarii Regulamentului de desfasurare a
Campaniei).
7.4.
Premiile Campaniei nu sunt transmisibile. In cadrul Campaniei se poate acorda contravaloarea in bani a
unui premiului contand intr-un televizor LED, contravaloarea acestuia reprezentand suma de 2.700 ron.
7.5.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

7.6.

Toate taloanele scrise corect si lizibil vor intra in tragerea la sorti din data de 17 noiembrie 2011.

SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE
8.1.
Pentru a putea participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele
conditii:
8.1.1. Informatiile de pe taloanele de concurs participante la extragere trebuie sa fie complete si corecte, scrise
lizibil si trebuie sa cuprinda datele prevazute la punctul 6.1. de mai sus.
8.1.2. Factura fiscala care atesta achizitionarea produselor NESCAFÉ participante la Campanie, conform cu
SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE a prezentului Regulament, trebuie sa fie emisa in
perioada derularii Campaniei (20.10.2011 – 02.11.2011), de catre magazinele METRO Romania participante.
Validarea castigatorului se va face de catre reprezentantii Nestlé Romania, doar dupa prezentarea de catre acesta
a facturii fiscale castigatoare, in original sau duplicat autentificat de notarul public/certificat de avocat ca fiind
conform cu originalul, care atesta achizitionarea produselor NESCAFÉ participante la Campanie si care a fost emisa
in perioada desfasurarii acesteia (20.10.2011 – 02.11.2011). Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida
neechivoc cu datele inscrise pe talonul de tombola castigator. In cazul in care factura fiscala nu face dovada
achizitionarii produselor NESCAFÉ, conform cu SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE, se va
considera tentativa de frauda si toate cupoanele si taloanele depuse de acel Participant vor fi considerate invalide.
De asemenea, daca se dovedeste ca un potential castigator a completat si inscris mai multe taloane decat
numarul de taloane permis prin prezentul Regulament (maxim 1 talon/zi), taloanele depuse de respectivul
participant vor fi invalidate.
De exemplu, daca un Participant a achizitionat pe parcursul unei zile calendaristice, pe o factura fiscala, produse
NESCAFÉ participante la Campanie, conform mecanismului, cu o valoare minima de 20 de RON (fara TVA), acesta
poate participa in cadrul promotiei completand un singur talon aferent facturii respective. In cazul in care
Participantul completeaza mai multe taloane aferente aceleiasi facturi, toate aceste taloane vor fi invalidate.
SECTIUNEA 9. TRAGEREA LA SORTI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR
9.1.
Tragerea la sorti se va executa manual si va avea loc la sediul Agentiei, in data de 17.11.2011, in urma
careia vor fi desemnati 10 (zece) castigatori si 10 (zece) rezerve, in prezenta unei comisii alcatuite dintr-un
reprezentant al Organizatorului, un reprezentant al Agentiei si un Notar Public/ Avocat. Denumirea Participantilor
castigatori, numarul facturii fiscale castigatoare, magazinul din care a achizitionat produsele, precum si premiul
castigat de catre fiecare vor fi autentificate de catre Notarul Public/ certificate d e Avocat.
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9.2.
Participantii extrasi prin tragerea la sorti vor putea fi validati ca si castigatori numai daca sunt indeplinite,
in mod cumulativ, toate conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial. Se va apela la rezerve in cazul in care,
din motive independente de vointa Organizatorului, acesta nu poate lua legatura cu Participantul extras castigator
in termenul stabilit in prezentul Regulament Oficial al Campaniei sau este invalidat din cauza nerespectarii a cel
putin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. In acest caz, Participantul extras la
sorti nu va fi validat castigator si nu va avea dreptul de a intra in posesia premiului. Prin urmare, se va apela la
rezerve, in ordinea in care au fost extrase. In cazul in care nu vor fi validate nici cele 10 rezerve, premiul va
ramane in posesia Organizatorului. Procedura de validare a rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorilor.
9.3.
Vor putea fi declarate castigatoare doar taloanele care indeplinesc toate conditiile stipulate in prezentul
Regulament Oficial, prezentate in SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE.
9.4.
Taloanele trebuie sa fie originale. Nu se accepta fotocopii ale taloanelor participante la Campanie. Se
accepta doar duplicate ale facturilor fiscale autentificate de notarul public/certificate de avocat ca fiind conform
cu originalul, emise de catre magazinele din reteaua METRO din Romania, participante la Campanie.
9.5.
Este interzisa reproducerea si falsificarea taloanelor de participare la tombola, precum si alterarea in orice
mod a celor originale. Taloanele rezultate in urma unor astfel de operatiuni sunt considerate nule si nu vor fi luate
in considerare in cadrul Campaniei.
9.6. Daca Participantul nu poate prezenta reprezentantului Nestlé, factura fiscala in original sau un duplicat al
acesteia autentificat de notarul public/certificat de avocat ca fiind conform cu originalul, atestand achizitionarea
produselor sau daca datele inscrise pe aceasta nu corespund cu datele inscrise pe talonul extras, Participantul nu
va fi validat castigator si nu va avea dreptul de a intra in posesia premiului.
9.7. Contravaloare in bani a premiului, oferit prin tragere la sorti, se va acorda prin transfer bancar, in contul
castigatorului, cont bancar comunicat de castigator in momentul validarii premiului. Banii vor fi virati in contul
comunicat de castigator in termen de 30 de zile lucratoare de la data validarii, Organizatorul neasumandu-si
raspunderea pentru comunicarea de catre un participant a unui cont incorect, invalid, expirat, etc. Daca
castigatorul nu are un cont bancar si refuza sa-si deschida unul si sa trimita documentele solicitate de catre
Organizator, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la validarea sa, calitatea de castigator ii este retrasa si
premiul nu se mai acorda.
9.8. Tragerea la sorti este un eveniment public. La cerere, orice Participant poate participa la tragerea la sorti.
Cererea va fi facuta in scris pe adresa SC Interactions Marketing SRL, cu sediul in Str. Pictor Iosif Iser, nr. 19, Sector
1, Bucuresti, Romania, cu minim 10 zile lucratoare inaintea desfasurarii evenimentului respectiv.
SECTIUNEA 10. ANUNTAREA CASTIGATORILOR, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
10.1. Numele castigatorilor validati si premiile aferente se vor afisa la Birourile de Relatii cu Clientii ale
magazinelor METRO participante, pot fi solicitate la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila din
reteaua fixa sau mobila) de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), prin e-mail la
contact.nestle@ro.nestle.com, si pe www.cautpromotii.ro, in termen de 30 de zile de la validare.
Fiecare castigator va fi anuntat telefonic, incepand cu data de 18.11.2011, de catre un reprezentant al
Organizatorului - „Serviciul Consumatorului”. Pe parcursul a 3 zile lucratoare, un reprezentant al Organizatorului
va face 5 incercari telefonice a de contacta castigatorul, in intervale de timp diferite (intre orele 09:00 – 18:00) de
luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, la numarul de telefon inscris pe talonul extras castigator.
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10.2. Daca nu este posibila contactarea telefonica a castigatorului, o scrisoare recomandata cu confirmare de
primire va fi trimisa la adresa mentionata pe talonul castigator, in maxim 10 de zile lucratoare de la data
extragerii.
10.3. Castigatorul trebuie sa raspunda, in termen de 5 zile de la primirea scrisorii recomandate, si sa se
adreseze Serviciului Consumatorului la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita apelabila din reteaua fixa
sau mobila) de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale), sau prin e-mail la
contact.nestle@ro.nestle.com. Daca, in termen de 5 zile de la primirea scrisorii recomandate, castigatorul nu intra
in legatura cu un reprezentant al Organizatorului, se va apela la rezerve in ordinea extragerii lor. De asemenea, in
cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul pana la data limita, se apeleaza la rezerve, in ordinea extragerii
lor. Procedura de validare in cazul rezervelor va fi aceeasi ca si in cazul castigatorului.
10.4. Pentru validare, castigatorul trebuie sa prezinte Organizatorului factura fiscala cu care a participat la
Campanie. Factura fiscala care este prezentata Organizatorului trebuie sa fie emisa in perioada de desfasurare a
Campaniei (20.10.2011 – 02.11.2011). Data de pe factura fiscala, ce este prezentata reprezentantului Nestlé,
trebuie sa coincida cu data de pe talonul de concurs si sa fie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei
(20.10.2011 – 02.11.2011). Organizatorul va contacta telefonic castigatorul pentru a stabili, de comun acord,
modalitatea prin care Organizatorul va intra in posesia facturii fiscale castigatoare si a documentelor necesare
validarii.
10.5. Daca un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei Campanii, acesta va semna o declaratie pe
proprie raspundere prin care va declara ca renunta la premiul oferit si la orice alte drepturi legate de acest
premiu. Daca aceasta declaratie nu se poate semna la sediul Organizatorului sau in prezenta unui reprezentant al
Organizatorului, atunci participantul va trimite Organizatorului declaratia, prin scrisoare recomandata sau curier.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat sau nu trimite Organizatorului declaratia in termen de 5 zile
calendaristice de la data notificarii transmise castigatorului, calitatea de castigator ii este retrasa si se va apela la
rezerve.
10.6. Taloanele care nu respecta conditiile mentionate la SECTIUNEA 8. CONDITII DE VALIDITATE vor fi declarate
nule si nu vor participa la tragerea la sorti.
10.7. Validarea castigatorului se va face doar dupa ce acesta va prezenta reprezentantului Nestlé Romania, in
termen de 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigului, factura fiscala in original extrasa castigatoare sau un
duplicat al acesteia conform cu originalul, care sa ateste achizitionarea produselor participante la Campanie in
cadrul perioadei 20.10.2011 – 02.11.2011. In cazul in care nu se poate prezenta factura in original, duplicatele de
factura obtinute de la magazinele METRO ce sunt autentificate de notarul public/certificate de avocat ca fiind
conforme cu originalul sunt acceptate. Toate datele de pe factura fiscala trebuie sa coincida neechivoc cu datele
inscrise pe talonul castigator. Daca Participantul nu poate prezenta in original factura fiscala care atesta
achizitionarea produselor sau duplicatul acesteia emis de METRO sau daca datele inscrise pe acesta nu corespund
cu datele inscrise pe talonul extras, Participantul nu va fi validat castigator si nu va avea dreptul de a intra in
posesia premiului.
10.8. Cele 10 premii oferite in cadrul acestei Campanii, constand intr-un televizor LED, vor putea fi ridicate in
termen de 30 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor de la magazinul METRO care a emis factura fiscala
castigatoare. In momentul contactarii telefonice, Organizatorul va solicita Participantului extras castigator
urmatoarele documente pe baza carora se va face validarea:
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certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului al Participantului – persoana juridica/ persoana fizica
autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala, in original sau o copie legalizata conform cu
originalul;
- cartea de identitate a persoanei care revendica premiul, in original sau o copie legalizata conform cu
originalul;
- o imputernicire ce atesta faptul ca persoana revendicatoare este reprezentant legal al persoanei juridice/
asociatiei familiale autorizate/ persoanei fizice autorizate castigatoare, in original sau o copie legalizata
conform cu originalul.
- factura fiscala extrasa castigatoare, in original;
- o copie dupa extrasul sau de cont bancar in RON al persoanei juridice, cont in care va fi platit premiul
constand in bani (daca participantul doreste contravaloarea premiului in bani).
In cazul in care Participantii extrasi la sorti si rezervele corespunzatoare nu pot fi contactati din motive
independente de vointa Organizatorului (daca participantii furnizeaza date gresite), premiile nerevendicate
raman in posesia Organizatorului.
-

Daca nu se respecta acest termen de maxim 30 de zile lucratoare, castigatorii in cauza pierd orice drept asupra
premiului. In acest caz, se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase in cadrul tragerii la sorti. La
predarea premiului, Participantul trebuie sa semneze procesul-verbal de predare-primire. Semnarea Procesului
Verbal de predeare-primire al premiului va fi facuta la inmanarea premiului.
10.9. Constatarea oricaror neconcordante intre datele comunicate in talonul de concurs si cele din actul de
identitate duce la invalidarea castigatorului si la pierderea dreptului de atribuire a premiului, Organizatorul
rezervandu-si dreptul de a aplea la rezerve in ordinea extragerii lor.
10.10. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru datele de contact eronate furnizate de castigator
(numar de telefon, adresa de corespondenta) sau ca urmare a neprimirii scrisorii recomandate de catre
Organizator datorata functionarii defectuoase a serviciilor postale.
SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

11.1. 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. 2168.
11.2. Toate datele personale primite in cadrul acestei Campanii devin proprietatea Organizatorului. 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 castigatorilor unor premii cu valoare 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
Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul
Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 211/2008.
11.3. Prin simpla participare la Campanie, Participantii isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor
personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea validarii, atribuirii
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premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter
publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care isi dau acordul explicit si neechivoc
in acest sens, bifand casuta de pe materialele publicitare respective, „Acceptati ca in viitor sa primiti comunicari
comerciale despre produsele, serviciile si promotiile Nestlé Romania? [ ] DA [ ] NU”.
11.4. Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor
Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de
informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru
exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Str. George
Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma
scrisa, datata si semnata.
11.5. 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, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, 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 SC Nestlé Romania SRL, cu sediul in Str. George Constantinescu,
nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului.
11.6. Organizatorul le poate solicita castigatorilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale
tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lor. Castigatorii nu vor fi obligati
sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care castigatorii vor dori sa isi
exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa, semnata de acestia.
SECTIUNEA 12. FACTURI FISCALE/ TALOANE NECORESPUNZATOARE
12.1. Premiile Campaniei vor fi oferite doar persoanelor care indeplinesc conditiile de la SECTIUNEA 5.
PRODUSELE PARTICIPANTE si SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE ale prezentului
Regulament Oficial. Premiile se vor acorda numai persoanelor care fac dovada detinerii facturilor fiscale inscrise in
Campanie.
12.2. Facturile fiscale/taloanele care sunt reproduse, deteriorate, falsificate, inventate, si orice alta imitatie a
acestora sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare
va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte firme implicate
in Campanie nu isi asuma nicio raspundere pentru facturile fiscale/taloane necorespunzatoare (deteriorate,
falsificate, pierdute, instrainate, incomplete sau completate gresit, cu scris ilizibil), sau pentru orice alti factori
care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza
unor astfel de facturi fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, pentru a
fi validate.
SECTIUNEA 13. RESPONSABILITATE
13.1. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta
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principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui
Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de
integritatea si calitatea acestora.
13.2. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate
cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada achizitionarii produselor participante la
Campanie, prin factura fiscala in original sau in duplicat autentificat de notarul public/certificat de avocat ca fiind
conform cu originalul.
13.3. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile
stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si
beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului
castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat,
respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de
Organizator in legatura cu aceasta.
13.4. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.
13.5 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica
acelasi numar de factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator acel Participant care face dovada detinerii
facturii fiscale in original, continand unul sau mai multe produse participante cumparate, conform cu SECTIUNEA
6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE.
13.6. Organizatorul are dreptul de a invalida taloanele care contin informatii false ori vadit eronate (de
exemplu, numar de Factura fiscala gresit) si care nu indeplinesc conditiile de validare mentionate in prezentul
Regulament.
13.7. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
13.8. 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.
Orice intentie de influentare a rezultatelor concursului va avea ca rezultat eliminarea din concurs a participantului
in cauza.
13.9. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in
aceasta Campanie. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice
defect, in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.
SECTIUNEA 14. REPREZENTAREA CASTIGATORULUI. PERSOANELE AFLATE IN IMPOSIBILITATE FIZICA DE A SE DEPLASA
14.1. In cazul in care unul dintre Participantii prezenti la Campanie care indeplineste conditiile precizate la
sectiunea de mai sus (SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE) este castigator al unuia dintre premiile oferite in
prezenta Campanie si se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o
persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea oficiala a premiului reprezentantilor
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persoanelor aici indicate, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea reclamatiilor de orice natura
legate de aceasta.
SECTIUNEA 15. TAXE SI IMPOZITE
15.1. Organizatorul nu este raspunzator de plata niciunor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de
premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanelor castigatoare. Deoarece castigatorii premiilor oferite prin
tragere la sorti in aceasta Campanie sunt persoane juridice sau persoane fizice autorizate, avand reprezentanti
legali, nu intra in sarcina Organizatorului plata impozitului datorat conform prevederilor cuprinse in Titlul III
Capitolul VIII– Impozitul pe venit din Codul Fiscal, pentru veniturile in bani obtinute din Campanie.
15.2 In privinta premiului constand intr-un televizor LED sau contravaloarea sa in bani 2.700 RON,
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu
exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor NESCAFÉ achizitionate si participante la Campanie.
SECTIUNEA 16. INCETAREA CAMPANIEI
16.1. Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*,
inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.
*Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in
vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile
contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora,
confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
16.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial 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.
SECTIUNEA 17. LITIGII
17.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale
amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti
competente din Romania.
17.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: S.C.
Nestlé Romania S.R.L., cu sediul in Str. George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339,
Bucuresti, Romania, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data
publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL
18.1. Prin participarea la acest Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al
Campaniei va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Info Line 08008 637 853 (linie telefonica gratuita
apelabila din reteaua fixa sau mobila) de luni pana vineri intre orele 9:00 – 18:00 (cu exceptia sarbatorilor legale),
prin e-mail la contact.nestle@ro.nestle.com, pe www.cautpromotii.ro sau la Biroul de Relatii cu Clientii din
magazinele METRO Romania participante la Campanie.
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18.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea
unui act aditional la prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data
autentificarii Actului Aditional de catre Notarul Public si comunicarii catre participanti.
18.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern
nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din
31.08.2007 si a fost semnat in 4 exemplare originale, astazi 17/10/2011 data autentificarii de catre Notarul Public.
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