
REGULAMENTUT CAMPANIEI PROMOTIONATE

,,oDIHNE$TE-TE CU VENTO"

sEcTruNEA 1,. ORGANTZATOR

l.l.Organizatorul campaniei promolionale ,,ODIHNE$TE-TE CU VENTO" fin continuare ,,Campanier'] este S.C.
Datario SRL, persoani juridicd cu sediul cu sediul in r-nul laloveni, s. Visieni, avind IDNO/ 1,01,26000!':J471.,
1.2, Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare
"Regulament"), fiind obligatoriu pentru toli participanlii.
1.3. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoani interesatd, atAt la casele de marcat din
cadrul staliilor de alimentare cu combustibil gestionate de organizator fstagiile VENTO), cAt gi in format electronrc,
prin accesarea site-ului www,vento-moldova.md sau aplicalia mobil5 VENTO.

1,4. Prin participarea la aceasti Campanie, participantii sunt de acord si respecte prevederile, termenii gi

condigiile prezentului Regulament.

1'.4.Organizatorul igi rezervd dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfdgurdrii Campaniei
promolionale, modificdrile urmAnd a fi publicate pe site-ul www.vento-moldova.md

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUT DE DESFA$URARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1-. Campania a fost lansati pi se va desfiqura in perioada 14 septembrie 2018 ora 00:00:01 - 30 noiembrie 2018
ora 21,:59 :59 inclusiv.

2.2. S.C, DATARIO SRL igi rezerv6, dreptul si hotdrasci in orice moment incetarea sau modificarea Campaniei
promolionale, anunlAnd acest lucru in mod public la adresa www.vento-moldova,md. Campania se va clesfi;ura in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament 0ficial.
2.3.Campania este organizatd gi se desf5goard in staliile de alimentare cu combustibil Vento, deschise ;le teritoriul
Republicii Moldova gi este accesibilS oricirui client care indeplinegte condiliile de la art.3.1. si respect toate
conditiile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La aceaste Campanie poate participa orice persoand fizicd cu virsta de peste 1"8 ani (denumitd in continuare
"CIient") care indepline;te cumulativ urmdtoarele condilii:

a. este delindtor de card VENTOI;
b. extrage prin intermediul cardului Vento, in perioada de valabilitate a Campaniei, intr-o singurir tranzaclie,

combustibil echivalentul a minimum 300 lei [inclusiv reducerea stabilitiJ;
c. acceptd termenii gi condi!iile prezentului Regulament;

d. indeplinesc condiliile date de secfiunea 7 din prezentul Regulament.

3.2 Prin participarea la Campanie, Participanlii declari ci au luat cuno$tin;e de prevederile Regulamentului,
accepte termenii ti condiliile stipulate in Regulament;i se obligd la respectarea acestora,

sEcTruNEA 4. RESTRTCTTT

4.I Nu au dreptul de a participa la Campanie persoanele juridice.

4.2 Nu sunt eligibili la prezenta Campanie angajalii Organizatorului gi/sau orice alte persoane care au legituri
direct cu prezenta Campanie, partenerii Organizatorului, asociafii, precum gi membrii familiilor acestora Irude gi

afilialiJ pAnd la gradul II inclusiv.

I Cardul VENT0 poate fi obginut in orice stagie de alimentare cu combustibil VENT0 sau la oficiul central, prin
semnarea u nui contract.



4'3 Dacd sunt identificate persoane care au influenfat sau care au facilitate cAgtigarea de premii, Organizatorul
are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel cAgtigate gi de a urmiri in instanla respectivele persoane pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

5,1, Produsele participante la Campanie (,,Produsele Campaniei promolionale") sunt orice tip de cqmbustibil -
benzind, motorind sau gaz lichefiat

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 Premiu slptimAnal:
CITY BREAK - o mini vacan!5 spre o destinalie urbani care de reguli dureazi doud-trei zile.

6.1'1 Cigtigarea premiului septeminal inseamni transmiterea gi obginerea de cdtre Cigtigitorul Clity Break a
Voucherului touristic pentru 2 (dou5) persoane pentru o mini vacanli intr-un orag din Europa,

6.1'2 Forma, caracteristicile gi conlinutul Voucherului touristic se stabilegte la discrelia Org;rnirzatorului
Campaniei sau persoanelor terle atrase de el, care permite schimbul acestui Voucher pe serviciile turistrce
corespunzitoare, ;i anume: posibilitatea Participantului la Campanie, care a primit Premiul siptAminal, de a obgine
clldtoria turistici, condifiile cireia (transportul, hotelul, variant de cazare, alimentare, transferal, etc.l sunt
prestabilite dupd cum urmeazd:

. Zbor tur-retur

. min 2 zile de cazare in camera dubli

. Bagajde mind, B kg
Nu este inclus:

1,. Taxa de ora$ se achite local, la receplia hotelului
2. Transfer aeroport-hotel-aeroport
3. Asigurare medicali
4. Bagaj de cald

5, Excursii
6. Mincare
7. Vizd 9i alte cheltuieli.

6.1.3 Numlrul total de mini vacanle nu va depigi limita de 10 pentru intreaga perioadb de desfdgurare a

Campaniei,

6.1.4 Perioada city break-ului se determind de cdtre Cistigitorul Voucherului Turistic, rr-.iesind din oferta
propusi de citre 0rganizator,

6.1.5 Agenlia de Turism din Republica Moldova care presteazd serviciile de organizare a cdldtoriei turistice se

alege de cdtre Organizatorul Campaniei.

6.1.6 La dorintra CAgtigitorului Voucherului turistic, acesta, Ia propria discregie, poate achita din propriile
surse financiare diferenta de mijloace binegti pentru serviciile turistice aditrionale, daci acesta va decide si
modifice conditiile cilStoriei oferite de citre Organizator. Cigtigdtorul nu poate modifica destinalia gi orice servicii
turistice adilionale vor fi stabilite doar in limita disponibilitelii lor.

6.L.7 Participantul la Campanie care va obline dreptul la primirea Voucherului Turistic, nu poate s5 il divizeze
in mai multe perioade. Substituirea Voucherului Turistic cu un echivalent in formi bineasci sau alte bunuri nu se

admite.

6.2. Premiul Mare - un sejur pentru 2 persoane in Dubai in luna ianuarie 2019.

6.2.1 Cigtigarea sejurului inseamni transmiterea gi obginerea de citre Cigtigdtorul Premiului Mare a

Voucherului touristic pentru 2 (doui) persoane pentru o vacanli in Dubai.

6.2,2 Forma. caracteristicile ;i conlinutul Voucherului touristic se stabilegte la discrelia Organizatorului

Campaniei sau persoanelor terle atrase de el, care permite schimbul acestui Voucher pe serviciile turistice
corespunzdtoare, gi anume: posibilitatea Participantului la Campanie, care a primit Premiul Marc al Campaniei

(numit in continuare Cigtigdtorul Premiului Mare), , de a obgine cllStoria turistici, condiliile cireia (transportul,
hotelul, variant de cazare, alimentare, transferal, etc,) sunt prestabilite dupi cum urmeazd:

' Vacan!5 pentru 2 persoane
. Zbor tur-retur



r Hotel 4*
. Sejur 7 nopli

Transfer aerop0rt-h0tel-aeroport
. Asigurare medical

6.3 Rispunderea Organizatorului Campaniei ti persoanelor terle atrase la desfigurarea
valoarea ti cantitatea Premiilor previzute de aceste.

6.4 Organizatorul Campaniei gi Agenlia de Turism nu poarti nici o rdspundere pentru util
Premiilor campaniei, inclusiv pentru incapacitatea participanlilor la Campani,: si utilizeze aceste
motive gi/sau pentru consecinlele posibile ale utilizdrii acestor premii.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7.1. Pentru a participa la campanie, Participangii trebuie si procure produsele menlionate in
durata camnaniei.
7,2 ln urma achizilionirii produselor, fiecare cumpdritor va primi un borL fiscal aferent achizi
informativ privind starea soldului pe contul VENT0 pe care va fi inscriplionat un cod unic din 7
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7.3 Fiecare participant la Campanie care achizilioneazd produsele menlionate in
informativ un cod unic din 7 caractere, poate ci$tiga unul din premiile menlionate
Regulament, dacl decide si se inscrie in prezenta Campanie.

pct. 5.1 9i
in secfiunea 6

Pentru o mai buni inlelegere se stabilegte ci:
. Participantul are obligalia si delini ( sd fie titularul) un Card VENTO
. A achizifionat, printr-o singuri tranzalie, prin intermediul Cardului VENTO combustibil

minimum 300lei.
. Participantul are obligagia de a inregistra codul numeric din 7 caractere de pe bonul info

cardului VENTO in perioada de derulare a campaniei prin internrediul WEBSITE
moldova.md.
Pentru acesta sunt necesare urmdtoarele acliuni:
a) accesarea WEBSITE-ului a;a cum este defini!
bl completarea cimpurilor obligatorii de participare in Campanie, a$a cum sunt afigate

respectiv completarea urmdtoarelor cimpuri:
- cAmpul obligatoriu corespunzdtor codului de pe bonul informativ
- cAmpul obligatoriu corespunzitor numdrului cardului VENTO prin intermediul ciru
cumnirdtura
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NOTA! Codul neinregistrat in Campanie in siptdmina anterioard extragerrii nu poate
extragerile sdptimdnale ulterioare gi nu participd nici la extragerea premiului Mare.

SECTIUNEA B. PROCEDURA DE DESEMNARE A CA$TIGATORITOR SI ACORDAREA
PREMIILOR

8.1 PROCEDURA DE DESEMNARE A ci$TIGAToRILoR eREMrrLoR sAplAruArueu
B.L.l"Premiile siptimAnale vor fi acordate prin intermediul unui program computerizat speciali
aleatorie automatizate (,,EXTMGERE AT RAN DOM").
B.l.2Extragerile sdptiminale vor avea loc in zilele de 22 septembrie 2018, 29 septembrie 201
201.8, 13 0ctombrie 201,8,20 0ctombrie 201.8,27 0ctombrie 2018, 03 noiembrie 201g, 10 noi
noiembrie 2018,24 noiembrie 20tB - ora 12:00. Organizatorul igi rezervi rireptul de a modifica
modificirile urmind a fi publicate pe site-ul www.vento-moldova.md
B.1.3La fiecare extragere participe doar codurile bonurilor informative valide inregistrate
sdptimina anterioard extragerii.
Notd: un ,,interval de extragere siptiminalS" este reprezentat de intervalul vineri-vineri (

22:00:0'J.-21-:59:59 al sdptdminii precedente datei extragerii, din perioada Campaniei. De

exceplie, pentru prima siptdmtnl a campaniei, premiile slptiminale se acordd Participangilor
codurile de inregistrare in perioada 14 septembrie 2018-ora 00:00:00- 21 septembrie 2018 ora2L
ATENTIE! inregistrarea codurilor de participare pentru siptimina anterioari datei extragerii va fi
la ora 23:59:59 dupi caz 21. septembrie 2018,28 septembrie 2018, 05 octombrie 2018, 1,2

octombrie 201,8, 26 octombrie 201-8, 02 noiembrie 2018, 09 noienrbrie 201.8, 1.6 noi

23 noiembrie 2018.

8.1.4 Pentru fiecare interval de extragere siptiminali din cadrul acestei Campanii se extrag
un ci;tigitor gi 2 rezerve.

8.2 PROCEDURA DE DESEMNARE A CISTIGATORULUI PREMIULUI MARIi
8.2.1, Tragerea la sorgi pentru Premiul cel Mare, a$a cum a fost stabilit, se va desfd$ura

decembrie 2018 ora 12:00 prin intermediul unui program computerizat specializat de extra

automatizati [,,EXTRAGERE AT RAND0M"). Organizatorul igi rezervi dreptul de a modifica

modificirile urmind a fi publicate pe site-ul www.vento-moldova,md

8.2.2 La tragerea la sorgi pentru Premiul cel Mare, particip5 toate inregistririle valide din

Campaniei. Pentru Premiul cel Mare din cadrul acesteiCampaniise vor extrage 1(un) cAgtigdtor;i
ATENTIE! inregistrarea codurilor de participare pentru va fi deschisi pAni I'a, ora23:59:59 30 noi

8.3 Cigtigitorii vor fi anunlali telefonic, pe site, prin e-mail sau prin sms, Orgarnizatorul putAnd si
mijloc de comunicare.

8.4 Cigtigitorii au la dispozilie 5 zile calendaristice, incepind cu data extragerii respectiv,

procesului de validare de citre 0rganizator, sd revendice premiul. in cazul in care acest lucru

0rganizatorul va demara procedura de validare a rezervelor extrase pentru premiul respect

extragerii acestora. Dacd niciuna dintre rezerve nu va revendica premiul respectiv, acesta va rdmA

0rganizatorului.

SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE 9I DE ACORDARE A PREMIITOR

9.1, Toli Cagtig5torii desemnafi prin tragere la sorli vor fi verificali de citre Organizator, pentr

dacd au fost respectate regulile prezentului Regulament.

9.2 Pentru ca un participant si fie declarant cAgtigdtor valid, acesta trebuie sd indeplineasce cumu

Dizpoziliile prevdzute la secliunile 2,3,4,7 gi B din Regulamenf;

Si fie deacord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul validbrii
promovirii Campaniei;

Se respecte Regulamentul Campaniei Promolionale.a

a Si accepte in totalitate condiliile cdlitorie aga cum sunt definite gi sd semneze ac

Agengia de turism. Refuzul cigtigdtorul de a semna aceste acte are drept cons

oricdror obligaliiin sarcina 0rganizatorului de a acorda premiul.
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9.3 Predarea premiului citre Ci;tigitor se va face dupi
identitate valabil, cardul VENTO 9i bonul informativl. in
apeleazlla cei de pe lista de rezerve,
9.4 La inmAnarea premiului, Cigtigdtorul va semna un proces verbal, pe care vor fi incluse gi datele sale
personale, respective: Nume, Prenume, IDNIP, adresa de e-mail, Telefon, cu mentiunea cA aceste date trebuie si fie
la fel cu cele transmise in cadrul procesullui de validare, ;i se oferi in vederea efectuirii oriciror demersurr
ulterioare aferente gi necesare punerii premiului in posesia Cigtigitorului validat 9i utilizirii Iui.
9.5 Prin participarea la prezenta Campanir:, Participanfii/Cigtigitorii sunt de acord ca numele, prenumele cAr sr
eventualele fotografii sau filmdri fcare conlin imaginea gi/sau vocea cAgtigitorului) legate de momentul predirii
premiului si poatd 9i folosite in scop promrrtional 9i eventual sd fie publicate de Organizator in diverse mijloace
media, fdrd plata unor compensalii material.
9'6 Pentru acuratelea informaliilor 9i verifi.cdri ulterioare, toate convorbirile telefonice si formularele electronice
ce se vor derula intre 0rganizator gi potenliaLlii cagtigitori pot fi inregistrate.
9.7 Neprezentarea CAgtigitorului la sediul Organizatorului cu actul de identitate in termen de 5 zile
calendaristice din data contactdrii de cdtre Organizator sau neindeplinirea celorlalte condi!ii prevdzute in
prezentul Regulament are drept consecinlii stingerea oriciror obligagii in sarcina Organizatorului de a acorda
premiul' in acest caz, CA;tigiltorul va fi irLvalidat, urmAnd sd fie declarat invingitor Ca;tigatorul cle rezerva,
conform ordinii stabilite, cu respectarea termenelor gi condigiilor menlionate mai sus.
9.8 in caz de invalidare, Organizatorul igi rezervd dreptul de a oferi premiul participanlilor extra;i ca rezerve, in
ordinea in care au fost extragi in lista de reserve. in cazul in care nici rezervele nu indeplinesc condiliile
prezentului Regulament Oficial, premiul va riim6ne la dispozilia Organizatorului.
9.9 in cazul in care potenlialul cAgtigitor declari in scris cd nu doregte ca datele sale si fie utilizate in activitlli
ulterioare de marketing direct realizate de 0rganizator sau prin agenlii desemnate de acegtia, acesta va fi validat
conform procedurii prevdzute in prezentul ftegulament, iar datele sale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare cle
marketing.
9,10 Organizatorul va face public numele CAgtigdtorilor premiului Campaniei prin intermediul paginii web
www.vento-moldova.md, paginii Facebook gi in mijloacele de informare in masd.
9.11 Contractul de prestare a serviciilor turistice pentru fiecare premiu va stabili toate condigiile cilitoriei. Din
momentul semnirii contractului de prestarea a serviciilor turistice intre persoana care a revendicat premiul
conform secliunii 9 gi Agenlia de turism, rispunderea contractuali pentru indeplinirea condiliilor de prestare a

serviciilor turistice revine pirtilor semnatare

SECTIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Niciunul dintre premiile Campaniei acordatr: potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii gi

nici nu se poate acorda contravaloarea prermiilor in bani. in cazul refuzului unui cAgtigdtor de a beneficia de
premiul cAgtigat a$a cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
Premiul respectiv se va atribui participanlilor extragi ca reserve sau, dupd caz, va rimAne la dispozitra
Organizatorului.
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solulionate pe cale
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sEcTruNEA 11. RECLAMATIT

11,1. in cazul unor litigii apdrute intre Organizator gi Participangii la Campanie, acestea vor fi
amiabild.

11.2. Eventualele reclamalii se vor putea trimite la urmdtoarea adresi: SC,,Datario" SRL, str.
55/C sau la adresa de email: info@datario.md, in termen de maxim 14 (paisprezecel zile
incidentului. in cazul depdgirii acestui termien, Organizatorul nu va mai lua in considerare
reclamalie.

SECTIUNEA 12 RESPONSABILITATE

12,1 Organizatorul nu are nici o obligalie de a intregine corespondenga cu solicitanlii unor revendiciri
necAgtigdtoare ce apar ulterior acordirii el'ective a premiilor sau dupi termenul de revendicare a premiilor



sEcTruNEA 15. DTSPOZITTT FINALE

15.1. Campania ,,0DIHNE$TE-TE CU VENTO" se va desfdgura conform prevederilor prezentului regulament, care
este obligatoriu pentru toti participantii gi executorii.
15.2. Prin participarea la acest campanie, se prezumi cunoa$terea regulamentului gi acordul participantului.
15'3. 0rganizatorul este indreptalit se ia toaLte misurile necesare in caz de tentativi de fraudd 

" "."rt"i 
Campanii, a

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile organizatorului.
15'4. Prin participarea la acest Campanie, clien;ii sunt de acord si respecte gi sd se conformeze termenelor gi
conditiilor prezentului Regulament Oficial,
15.5. Pe durata desfigurdrii Campaniei, JParticipantul poate vizualiza codurile inregistrate prin intermediul
cabinetului personal, accesind https://vento-moldova.md/cabinet-personal/
15.6, Pentru obginerea notificdrilor privind Campania desfigurati, participantul poate instala gratuit pe
dispozitivul mobil aplicafia VENT0.
15.7. Pentru informalii suplimentare, clienfii se pot adresa personalului din magazinele staliilor VENTO.

Organizator SC,,DATARIO" SRL

Director activitate operalionali

Director financiar

Specialist marketing

$efseclie IT

furist


