REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

,,cAgtlcA coMBUsrtBIL

DE LAVENTo"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR
1.1. 0rganizatorul campaniei promofionale ,,CAgrtCA COMBUSTIBIL DE LA VENTO" (in conrinuare
,,Campanie,l
este S.C. Datario SRL, persoani juridici cu sediul cu sediul in r-nul laloveni, s. Visieni, avind IDNO/
1.01260001,3477.

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare
"Regulament"), fiind obligatoriu pentru tofi participanfii.
1.3. Prezentul Regulament poate fi consultat gratuit de orice persoani interesati, atAt la casele de marcat
din
cadrul staliilor de alimentare cu combustibil gestionate de organizator (stafiile VENTO), cAt gi in format electronic,
prin accesarea site-ului www.vento-moldova.md sau aplicafia mobild vENTo.
1.4. Prin participarea la aceastd Campanie, participanlii sunt de acord si respecte prevederile, termenii
si
condiliile prezentului Regulament.

1.5. 0rganizatorul

i9i rezervd dreptul de a modifica

Regulamentul

pe parcursul desfiguririi

Campaniei

promofionale, modificirile urmand a fi publicate pe site-ul www.vento-moldova.md
SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DE DESFA$URARE A CAMPANIEI PROMOTIONATE

2'L. Campania a fost lansatd gi se va desfSgura in perioada 04 februarie 2079 ora 00:00:01
23:59:59 inclusiv.

-

14 aprilie 201,9 ora

2'2. S'C' DATARIO SRL igi rezervi dreptul si hotdrasci in orice moment incetarea sau modificarea Campaniei
promofionale, anuntind acest lucru in mod public la adresa www.vento-moldova.md. Campania se va desfdgura in
conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.3. Campania este organizati gi se desfigoari in stafiile de alimentare cu combustibil Vento, deschise pe teritoriul
Republicii Moldova gi este accesibili oricdrui client care indeplinegte condiliile de la art. 3.1, respect toate
9i
condiliile prezentului Regulament.
SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE

3.1. La aceastl Campanie poate participa orice persoani fizici cu virsta de peste 18 ani (denumiti in continuare
"Client"J care indeplinegte cumulativ urmdtoarele condigii:

a.
b.
c.
d.

delinitor de card VENTOI;
extrage prin intermediul cardului Vento, in perioada de valabilitate a Campaniei, intr-o singuri tranzaclie,
combustibil echivalentul a minimum 350tr lei (luind in calcul reducerea);
acceptd termenii gi condigiile prezentului Regulament;
indeplinesc condifiile date de secfiunea 7 din prezentul Regulament.
este

3'2 Prin participarea la Campanie, Participanlii declari cd au luat cunogtinfl de prevederile Regulamentului,
accepti termenii gi condigiile stipulate in Regulament gi se obligd la respectarea acestora.
SECTIUNEA 4. RESTRICTII

4.1

Nu au dreptul de a participa la Campanie persoanele juridice.

I Cardul VENTO poate

fi obtinut in orice stalie de alimentare cu combustibil VENTO sau la oficiul central, prin semnarea unui contract.
Pentru o mai buni infelegere: Potenlialul participant/participantul va cxtrage prin intermediul cardului VENTO combustibil echivalentul
minim um 3 50 lei + %o reducerea de care beneficiazd ( exemplu: 1. reducerea clientului= 5o/o; 2. Pentru a obgine codul de inregistrare gi de a
participa la campania promolionald, clientul urmeazi sI achizilioneze combustibil echivalentul a367,Slei (3S0 +5%))
rr

a

4'2 Nu sunt eligibili Ia prezenta

campanie angajafii organizatorului gi/sau orice alte persoane care au legdturi
direct cu prczenta Campanie, partenerii 0rganizatorului, asociafii, precum gi
membrii familiilor acestora (rude gi
afiliafi) pAni la gradul II inclusiv.
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
urmeri in instanli respectivele persoane pentru
recuperarea prejudiciilor cauzate.

sEcTruNEA 5. PRODUSEIE PARTICIPANTE
5'1. Produsele participante la Campanie (,,Produsele Campaniei promofionale") sunt orice
benzind, motorini sau gaz lichefiat

tip de combustibil

-

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 Premiul

siptdmAnal: 3 premii a cite minim garantat 100 litri combustibil.
6.1'.1' Cigtigarea premiului siptiminal inseamni transmiterea citre Cigtigitor a unui certificat valoric
fGift
card vENToJ in sumr de 2 000 MDL fdoui mii lei moldovenegti, 00 bani).
6.1'.2 Numlrul total de premii siptdmAnale nu va depdgi limita de 30 pentru intreaga perioadi
de

desfdgurare a Campaniei.
6.2. Premiul Mare -minimum garantat 3000 litri de combustibil.
6.2.1 Cigtigarea premiului mare inseamni transmiterea citre Cigtigitor a unui Gift CARD VENTO in sumi de
60 000 MDL (geizeci mii lei moldovenegti, 00 bani).

6'3
6'4

Termenul de valabilitatea a Gift cardului vENTo: 30 aprilie 2020.
Gift Card VENTO poate fi folosit doar pentru achizilionarea combustibilului. Dupd epuizarea valorii nominale
a Gift Cardului VENTO, Cigtigitorul are obligafia de a-l returna (la orice stafie VENTO).
6'5 Pentru combustibilul care a fost achizifionat utilizind Gift Card VENTO nu pot fi aplicate reducerile, care sunt
valabile pe cardurile de discount (Card VENTO FUEL), ale relelei de benzinirii VENTO.
6-6 Tipul combustibilului achizilionat rimine la discrelia cigtigdtorului.
6.7 Gift Cardul VENTO nu poate fi suplinit, iar substituirea acestuia cu un echivalent in formi bineasci sau alte
bunuri nu se admite.
6'8 intru evitarea utilizdrii frauduloase, cardul va fi securizat cu un PIN CODE. Codul PIN va fi adus la cuno;tinga

titularului de card prin intermediul unui
A PTCMiUIUi. CODUL DE SECURITATE

SMS expediat la

numirul de telefon indicat in procesul-verbal de primire

NU POATE FI DIVULGAT TERTELOR PERSOANE, INCLUSIV OPERATORILOR

STATIEI.

6'9 Gift Cardul VENTO reprezintd confirmarea pentru Organizator a dreptului posesorului Cardului de a procura
produse petroliere in numele Cigtigitorului. Prin urmare, Cigtigitorul are obligalia de a pistra Cardul in siguranfi
gi asuml rispunderea

deplini pentru:
a) toate tranzacfiile de alimentare cu produse petroliere, efectuate prin Card, inclusiv tranzacfiile efectuate de
terti cu sau firi permisiunea Cumpdritorului, pAni la momentul parvenirii la VAnzitor a solicitirii cu privire
la blocarea sau anularea Cardului respectiv;

b) integritatea gi siguranla Cardului, precum gi pentru pierderea, sustragerea sau falsificarea Cardurilor de
citre terfi;
6.10 Gift Cardul VENTO pierdut sau furat poate fi restabilit. Pentru aceasta, Cigtig)torul va prezenta actele ce
confirmd calitatea de Cigtig5tor a respectivului premiu gi o solicitare in scris. Tranzacliile efectuate prin
intermediului Gift Cardului VENTO pierdutt/furat pAni in momentul receptionirii notificirii scrise despre acest
fapt de citre Organizator, sunt asumate de cdtre Cigtigitor.
6.11 Organizatorul nu poartd rispundere pr-'ntru utilizarea neautorizati a Gift Cardului VENTO.
6.72 Valoarea totali a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 120 000 MDL [una suti douizeci mii).
6.13 Rdspunderea Organizatorului Campaniei gi persoanelor terfe atrase la desfSgurarea ei este limitati prin
valoarea gi cantitatea Premiilor previzute de aceste.
6.1'4 Organizatorul Campaniei nu poarti nLici o rdspundere pentru utilizarea ulterioard a Premiilor Campanier,
inclusiv pentru incapacitatea Participanlilor la Campanie sd utilizeze aceste Premii din orice motive inclusiv
pierderea Gift Cardului sau expirarea termenului de valabilitate stabilit in pct. 6.3.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

7'1' Pentru a participa la campanie, Participanfii trebuie
campaniei.

si procure produsele menlionate in pct. 5.1 pe

7 '2 in urma achizilionirii produselor, fiecare
cumpirdtor va primi un bon fiscal aferent achiziliei
informativ privind starea soldului pe contul VENT0 pe care va fi inscripfionat un
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7.3 Fiecare participant la Campanie care achizilioneazi produsele menfionate in pct. 5.1 gi gigegte pe bonul
informativ un cod unic din 7 caractere, poate ci$tiga unul din premiile menlionate in secgiunea 6 din
frezentul
Regulament daci decide si se inscrie in prezenta Campanie.
Pentru o mai buni infelegere se stabilegte cd:
' Participantul are obligalia si delini (sd fie titularulJ un card vENTo
' A achizilionat, printr-o singurd tranzafie, prin intermediul Cardului VENTO combustibil echivalentul a
minimum 350 lei (luind in calcul reducereaJ.
' Participantul are obligafia de a inregistra codul numeric din 7 caractere de pe bonul informativ gi numlrul

cardului VENTO

in

perioada

de

derulare

a

campaniei

prin

intermediul

WEBSITE-ului

www.yento-moldova.md.
Pentru acesta sunt necesare urmitoarele acfiuni:
aJ accesarea WEBSITE-ului aga cum este definit;
bl completarea cimpurilor obligatorii de participare in Campanie, aga cum sunt afi;ate pe WEBSITE,
respectiv completarea urmdtoarelor cimpuri:
- cAmpul obligatoriu corespunzdtor codului de pe bonul informativ
- cAmpul obligatoriu corespunzitor numdrului cardului VENTO prin intermediul ciruia s-a efectuat

cumpiritura

NOTA! Codul neinregistrat in Campanie in sdptdmina anterioari extragerii nu poate
extragerile siptlmAnale ulterioare gi nu participi nici la extragerea Premiului Mare.

fi

inregistrat pentru

SECTIUNEA B. PROCEDURA DE DESEMNARE A CA$TIGATORILOR $I AcoRDAREA PREMIILoR

8.1

PRoCEDURA DE DESEMNARE A ci$TIGAToRIIoR pREMrrLoR sAprArvlAruern
8.1.1Premiile sdptimAnale vor fi acordate prin intermediul unui program computerizat specializat de extragere
aleatorie automatizate (,,EXTRAGERE AT RANDOMJ. Pentru Premiul siptiminal din cadrul acestei Campanii se
vor extrage 3(trei) cAgtigitori.

8'1'2Extragerilesiptiminalevoravealocinzileledellfebruarie20Tg,lgfebruarie
04 martie 201'9 ,

!1 martie 2079 , 1,8 martie 2079,

2019.

2019,zsfebruarie201g,

25 martie 201,9, 07 aprilie 2079, 0B aprilie 2019 15 aprilie
,

B'1'3La fiecare extragere participi doar codurile bonurilor informative
valid inregistrate de participanli in
siptimina anterioarl extragerii.
Notd: un ,,interval de extragere sdptirninal5" este reprezentat de intervalul luni-duminicd
(inclusiv)- orar
22:00:07-27:59:59 al siptdminii precedente datei extragerii, din perioada
Campaniei. De asemenea, prin
exceplie, pentru prima sdptimini a campaniei, premiile siptiminale se acordd participanlilor
care au oblinut
codurile de inregistrare in perioada 04 februarie 2019-ora 00:00:00- 10 februarie
20j.9 oraZI:59:59.
ATENTIE! inregistrarea codurilor de participare pentru siptlmina anterioard datei
extragerii va fi deschisd pAni
la ora 23:59:59 dupd caz 70 februarie 2079, 77 februarie zotg,24 februarie 201,9,
03 martie 20Ig, ro martie
2019'77 martie 2019,24 martie 2OIg,31L martie 2O7g,07 aprilie ZO1,g,74aprilie
2019.
8'1'4 cigtigitorii au la dispozilie 5 zile calendaristice, incepind cu data extragerii respectiv,
data demaririi
procesului de validare de citre organizator, si revendice premiul. in cazul
in care acest lucru nu se intimpli sau
in cazul refuzului unui cAgtigitor de a beneficia de premiul cAgtigaf a$a cum este acesta descris
in Regulament,
CAgtigitorul va pierde dreptul de atribuj.re a premiului, iar premiul va rdmAne in propietarea
organizatorului,
DATARIO SRL.

8.2

PROCEDURA DE DESEMNARE A CISUCATONULUI PREMIULUI MARE

B'2'1 Tragerea la sorli pentru Premiul cel Mare, aga cum a fost stabilit, se va desfi;ura pe data de 16 aprilie
201'9 ora 12:00 prin intermediul unui program computerizat specializat de extragere aleatorie
automatizati
(,,EXTMGERE AT RANDoM"). Organizatorul igi rezervi dreptul de a modifica ora extragerii,
modificdrile urmind

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

8.2.2 La tragerea la sorfi pentru Prerniul cel Mare, participi toate inregistririle valide din toati perioada
Campaniei. Pentru Premiul cel Mare din cadrul acestei Campanii se vor extrage 1(un) cAgtigdtor gi 2
rezerve.
ATENTIE! inregistrarea codurilor de participare pentru va fi deschisi pAni la ora 23:59:59 14 aprilie 2019.
8.3 Cigtigitorii vor fi anuntafi telefonic, p€r site, prin e-mail sau prin sms, Organizatorul put6nd si foloseascl orice
mijloc de comunicare.

8-4 Desemnarea CAgtigitorilor 9i aprobarea acestora se efectueazd de citre o Comisie compusi din 3 membri,
desemnati prin ordinul Organizatorului.
8.5 Cigtigitorii au la dispozilie 5 zile calendaristice, incepind cu data extragerii respectiv, data demaririi
procesului de validare de cdtre Organizator, sd revendice premiul. in cazul in care acest lucru nu se intimpll,
Organizatorul va demara procedura de 'validare a rezervelor extrase pentru premiul respectiv, in ordinea
extragerii acestora. Daci niciuna dintre rezerve nu va revendica premiul respectiv, acesta va rdmAne la dispozitia
Organizatorului.
SECTIUNEA 9. CONDITII DE VALIDARE $I DE ACORDARE A PREMIILOR

9'7 Toli CAgtigdtorii desemnali prin tragere la sorfi vor fi verificali de citre Organizator, penrru a se constata
daci au fost respectate regulile prezentului Regulament.
9.2 Pentru ca un participant sd fie declarant cAgtigitor valid, acesta trebuie sd indeplineascd cumulativ:
o Dizpoziliile prevdzute la sercfiunile2,3,4,i gi 8 din Regulament;
o Si fie deacord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal in scopul validirii Cigtigului gi al
promovirii Campaniei;

o Si respecte Regulamentul rlarnO"ni"i Promolionale.
Predarea premiului citre Cigtigdtor s;e va face dupd verificarea elementelor de identificare fbuletinul de
identitate valabil, cardul VENTO). in caz contrar, el igi va pierde dreptul la premiu gi se apeleazl la cei de pe lista
9.3

de rezerve.

9.4

La inmAnarea premiului, Cigtigdtorul va semna un process verbal, pe care vor

personale, respective: Nume, Prenume, IDNP, adresa de e-mail, Telefon, cu menliunea

ci

fi

incluse gi datele sale

aceste date trebuie sd fie

la fel cu cele transmise in cadrul procesului de validare, gi se oferi in vederea efectudrii oriciror demersuri
ulterioare aferente gi necesare punerii premiului in posesia Cigtigitorului validat gi utilizirii lui.
9.5 Prin participarea la prezenta Campanie, Participanfii/Cigtigitorii sunt de acord ca numele, prenumele cAt gi
eventualele fotografii sau filmdri [care conl;in imaginea gi/sau vocea cA;tigdtorului) legate de momentul predirii

premiului sa poatd gi folosite in scop promotional gi eventual si fie publicate
de organizator in diverse mijloace

fdri plata unor compensalii material.
9'6 Pentru acuratelea informaliilor gi verificiri ulterioare, toate convorbirile telefonice

media,

ce se vor derula

gi formularele electronice

intre 0rganizator gi potenrlialii cagtigitori pot fi inregistrate.
9.7 Neprezentarea CAgtigitorului la serdiul Organizatorului cu actul de identitate in termen de 5 zile
calendaristice din data contactirii de citre organizator sau neindeplinirea celorlalte condigii previzute
in
prezentul Regulament are drept consecirrll stingerea oriciror obligalii in sarcina Organizatorului
de a acorda
premiul.

9'B in cazul in care potenfialul cAgtigitor declarl in scris ci

nu doregte ca datele sale si fie utilizate in activitdli
ulterioare de marketing direct realizate de Organizator sau prin agengii desemnate de acegtia, acesta va validat
fi
conform procedurii previzute in prezentul Regulamen! iar datele sale nu vor fi utilizate in activitifi
ulterioare de
marketing.

9'9

Organizatorul va face public numele CAgtigitorilor premiului Campaniei prin intermediul paginii web
www.vento-moldova.md. refelelor de sociaLlizare gi in mijloacele de informare in masi.
SECTIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREIVIIILOR

Niciunul dintre premiile Campaniei acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii qi
nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. in cazul refuzului unui cAgtigitor 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 particip,anfilor extragi ca rezerve sau, dupi caz, va rimAne la dispozitia
Organizatorului.

sEcTruNEA 11. RECLAMATTT
11'1. in cazulunor

litigii apdrute intre Org;anizator gi Participanlii la Campanie, acestea vor fisolufionate pe

cale

amiabilS.
1L.2. Eventualele reclamafii se vor putea trimite la urmitoarea adresi: ,,Datario" SRL, str. Alexandru cel Bun 55/C
sau la adresa de email: info@datario.md, in termen de maxim 14
fpaisprezece) zile de la producerea incidentului.
in cazul depigirii acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestafie reclamafie.

/

SECTIUNEA 12 RESPONSABILITATE

12.7

Organizatorul nu are nici o obligalie de a intregine corespondenla cu solicitanfii unor revendiclri
necAgtigitoare ce apar ulterior acordirii efective a premiilor sau dupi termenul de revendicare a premiilor
prevdzut in prezentul Regulament. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este
limitati in conformitate cu prevederile prez:entului Regulament.
1'2'2 Prin participarea la Campanie, parlticipantul declari pe propria rispundere cI a luat cunogtin!5 gi este de
acord cu urmatoarele:

premiilor;

fari a constitui

o ameninfare la adresa

shnitigii gi integritilii sale corporale, gi/sau a celor din jur;

pentru atingerea obiectivelor enumeratc'in prezentul Regulament conform Legii nr.133 din 08.07.2011.
Organizatorul:

preluirii lor de cdtre cAgtigitor;
prezenta Campanie, de orice rispundere pentru toate prejudiciile suferite de cdtre cAgtigitori in Iegaturi cu
premiile, ulterior momentului preluirii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzAnd dar fdrd a se

limita la, vdtimdri corporale gi/sau vitdmiri ale sdnitifii, respectiv vdtimiri sau daune aduse patrimoniilor;

legaturd cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

se

prezinti in vederea inmdnirii premiului;

obiectivelor descrise in prezentul Regulament conform Legii nr.133 din 08.07.2011.
1'2'3 organizatorul nu poarti rdspundere pentru neexecutarea obligaliilor in
caz de forld

majori sau caz fortuit,
prevederile legislafiei in vigoare. organizatorul nu poarti rispundere pentru
neobtrinerea vizelor sau a oricdror altor documente necesare pentru cilitorie
de cdtre cAgtigitor.
constatate

in conformitate cu

sEcTruNEA 13. TAXE gr TMPOZTTE

Organizatorul Campaniei este rispunzltor pentru calcularea gi plata taxelor, impozitelor
sau a alror
obligafii fiscale legate de premiile oferite, cu excepfia impozitului cu refinere la sursd, aplicabil
veniturilor
individuale provenite din premii, impozit pe care organizatorul Campaniei este obligat
sd il calculeze, si si il

transfere la bugetul de stat.

sEcTruNEA 14. pROCEDURA DE INFORMARE

9'1' Operatorii 9i v6nzitorii magazinelor staliilor de alimentare

VENTO, vor informa obligatoriu fiecare client
campania ,,cA5rtcA coMBUSTIBIL DE LA vENTo" gi le vor aduce la cunogtinli condiliile de parricipare.
!e_spre
9'2 Nerespectarea acestei prevederi se consideri abatere disciplinari, fiind sancgionati in conformitate cu
legislalia in vigoare.

SECTIUNEA 15. DISPOZITII FINALE

15.1. Campania ,,CA$TIGA cotvtsusrlBll DE LA VENTO" se va desfigura conform prevederilor prezentului
regulament care este obligatoriu pentru tofii participanlii gi executorii.
15.2. Prin participarea la acest campanie, se prezumd cunoagterea regulamentului gi acordul participantului.
1'5'3. Organizatorul este indreptifit si ia toate misurile necesare in caz de tentativd de fraudi
Campanii, a
" "..it"i
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile organizatorului.
15.4' Prin participarea la aceastd Campanie, clienlii sunt de acord sd respecte gi si se conformeze termenelor si

condi;iilor prezentului Regulament Oficial.
15.5. Pe durata desfiguririi Campaniei, Participantul poate vizualiza codurile inregistrate prin intermediul
cabinetului personal, accesind

15.6' Pentru obginerea notificdrilor privind Campania desfigurati, participantul poate instala gratuit
dispozitivul mobil aplicatia VENTO.
15'7. Pentru informafii suplimentare, clienlii se pot adresa personalului din magazinele stafiilor VENTO.

Organizator SC,,DATARIO" SRL

Director general
Director activitate operatio
Specialist marketing
$efseclie IT

Jurist

pe

