
 

 

 REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI    
 «Yandex.Taxi» 

(în continuare – „Regulamentul promoţiei”) 

 

1.  Comanditarul şi  Organizatorul Promoției (în continuare – Promoţia)  

1.1. Comanditarul Promoţiei - Masterсard Europe SA (în continuare – Comanditar). Adresa oficiului:  

Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. 

1.2. Executorul Promoţiei - СРО «ADSAPIENCE» (în continuare – Executor). Adresa oficiului: Strada 

Zelionaia 2D/X5, 974 04 Banska Bystrica, Republica Slovacă. 

1.3. Partenerul Promoţiei – Yandex.Taxi B.V. (în continuare – Partener). Adresa oficiului: Schiphol 

Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands. 

1.4. Partenerii promoţiei  – băncile din Moldova, care emit carduri Mastercard (în continuare – „Bănci”). 

1.5. Pentru organizarea Promoției Executantul are dreptul să implice părţi terțe. 

 

2. Participanţii la Promoţie 

2.1.La promoţie au dreptul să participe persoanele fizice, ce au atins vârsta de 18 ani, ce sunt deținători ai 

cardurilor Masterсard®, (inclusiv cardurile de plată corporative Мastercard®), cu excepţia cardurilor 

Maestro®, eliberate de Băncile din Republica Moldova care emit carduri Mastercard (în continuare – 

Bănci), (în continuare – Card), care au achitat pentru serviciile de transportare a pasagerilor şi a bagajelor, 

ce au fost comandate prin intermediul serviciului Yandex.Taxi la tariful „Econom” cu ajutorul Cardului, 

şi care sunt în totalitate de acord cu termenii şi regulamentul (în continuare – Regulamentul Promoţiei) de 

desfăşurare a Promoţiei (în continuare – Participanţii la Promoţie).    

2.2.Nu este permis și nu au dreptul  să participe la Promoție următoarele persoane: 

2.2.1.Persoanele ce nu corespund exigenţelor punctului 2.1. al Regulamentului Promoției.   

  

3. Teritoriul şi termenii desfăşurării Promoţiei.     

3.1.  Promoţia se desfășoară pe tot teritoriul oraşului Chişinău (denumită în continuare "Teritoriul pentru 

Organizarea Promoției"), de la 01 august anul 2019 până la 14 octombrie 2019 inclusiv (denumită în 

continuare "Perioada pentru Organizarea Promoţiei"). Oferta este limitată, Perioada de desfăşurare a 

Promoţiei poate fi schimbată de către Comanditar în corespundere cu punctul 7.7. a Regulamentului.  

 

4. Condiţiile de participare la Promoţie: 

4.1. Pe perioada desfăşurării Promoţiei (de la 00:00 pe 01.08.2019 până la 23:59 în data de 14.10.2019, 

ora Moldovei), pentru participanții la promoție este necesar:    

4.1.1. De a deschide Cardul înainte de începerea perioadei de Promoţie și/sau în perioada desfăşurării 

Promoţiei, toți titularii Cardurilor vor participa automat la Promoție (în continuare – Participantul la 

Promoţie); 

4.1.2. A alege Cardul înainte de comandarea serviciului şi a achita pentru serviciile de transportare a 

Participanților Promoţiei şi/ori persoanele terţe, ce se indică de către Participanții Promoţiei, la fel şi 

transportarea bagajului după tariful „Econom” (în continuare – Călătorie), comandate prin serviciile 
Yandex.Тaxi, pe teritoriul desfăşurării Promoţiei cu utilizarea Cardului pe perioada desfăşurării 

Promoţiei.   

4.2. Nu vor corespunde condiţiilor Promoţiei următoarele:   

4.2.1. Călătorii efectuate până la ora 00:00 01.08.2019 şi după 23:59 14.10.2019 ora Moldovei;  

4.2.2. Călătoriile achitate cu ajutorul Cardului în afara teritoriului indicat în desfășurarea Promoţiei.   

4.2.3. Călătoriile achitate cu ajutorul banilor în numerar. 

4.2.4. Călătoriile, pe parcursul cărora o fost schimbată metoda de plată din numerar pe Card. 

4.3.  Băncile anunţă deţinătorii de carduri despre organizarea Promoţiei prin canalele sale directe (SMS, 

schiori electronice etc. ). 

 

5. Fondul de premiere al Promoţiei 

5.1. Fondul de premiere a promoţiei este compus din:    

5.1.1. Diminuarea temporală (pe Perioada desfășurării Promoţiei) a costului pentru serviciile de 

transportare a Participanţilor la Promoţie şi/ori persoanele terţe, ce se indică de către Participanții 

Promoţiei, la fel şi transportarea bagajului comandată prin serviciul Yandex.Taxi după tariful „Econom” 

în volum de până la 50% (cincizeci procente) din costul acestui serviciu aparte pentru  5 (cinci) Călătorii 

pentru 1 (un) Participant (în continuare – Reducere, Premiul Promoţiei), achitate cu ajutorul cardului. 



 

 

5.1.2. Volumul 1 (unei) Reduceri pentru 1 (una) Călătorie în fiecare caz aparte de prestare a serviciilor 

pentru transportare nu trebuie să fie mai mare de 40 (patru zeci) lei MDA.    

5.2. Fondul de premiere a Promoţiei este limitat şi Comanditarul are dreptul să întrerupă înainte de termen 

Promoţia, informaţia despre aceasta va fi plasată pe site-ul www.mastercard.md (în continuare – site-ul).  

5.3. Executorul sau persoana terţă au responsabilitatea deplină pentru achitarea impozitelor ce decurg din 

oferirea Premiului pentru câştigătorii Promoţiei, în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova; 

5.4. Nu este prevăzută înlocuirea Fondului de premiere a Promoției cu echivalentul în bani.   

 

6. Modalitate de primire a Premiului Promoţiei    

6.1. Atunci când comanda Călătoriei se face prin intermediul aplicaţiei mobile Yandex.Taxi (în 

continuare – Aplicaţie) pentru a primi Premiul, Participantul la Promoţie trebuie să efectueze următoarele 

acțiunii:   

6.1.1. a deschide aplicaţia şi a intra în meniul principal; 

6.1.2. în compartimentul „Metoda de plată” a alege Cardul în calitate de forma de bază de achitare; 

6.1.3. a alege punctul iniţial şi punctul final a călătoriei în limitele desfăşurării Promoţiei şi să apese 

butonul „A comanda taxiul”. 

6.2. După îndeplinirea punctului 6.1. a Regulamentului, pe ecran automat va apărea preţul călătoriei cu 

reducerea indicată în punctul 5.1. a Regulamentului.   

6.3. După finalizarea călătoriei de pe cardul Participantului la Promoţie se va încasa costul călătoriei cu 

reducerea indicată în punctul 5.1. a Regulamentului.    

6.4. În cadrul acestei Promoţii Participantul la Promoţie poate utiliza doar unul dintre cardurile sale 

Mastercard®, care corespund condiţiilor prezentului Regulament. Reducerea se oferă doar pentru 5 (cinci) 

Călătorii, achitate prin intermediul Cardului indiferent de cantitatea Cardurilor Mastercard®, gestionate de 

către Participantul la Promoţie.    

6.5. Comanditarul/Executorul / Partenerul nu vor fi responsabili pentru activitatea reţelei Internet, a 

operatorilor de telefonie mobilă, la fel şi în cazurile de forţă majoră în rezultatul căror Reducerea nu a fost 

transferată către Participantul Promoţiei.     

 

7. Alte condiţii   

7.1. Comanditarul/Organizatorul/Partenerul Promoției are dreptul de a nu intra în corespondență sau în 

altă comunicare cu Participanții la Promoție. 

7.2. Participanții la Promoție acceptă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor cerințelor în 

conformitate cu condiţiile Promoției. 

7.3. Prin participarea la Promoţie, toți participanții la Promoţie sunt pe deplin de acord cu Regulamentul, 

înțeleg Regulamentul și se angajează să respecte Regulamentul Promoţiei. 

7.4. În cazul interpretării ambigue a Regulamentului, precum și apariția problemelor care nu sunt 

determinate de Regulamentul Promoţiei, Comanditarul ia decizia finală. Decizia Comanditarul este 

definitivă și nu poate fi contestată de Participanții la Promoție 

7.7. Comanditarul/Executorul / Partenerul nu vor fi responsabili pentru imposibilitatea Participantului la 

Promoţie de a îndeplini toate condiţiile în corespundere cu Regulamentul, să primească / să folosească  

Premiul Promoţiei din anumite cauze (inclusiv în rezultatul condițiilor de forţă majoră ori ale 

circumstanţelor personale, ce nu depind de Comanditar/Executor/Partener)   

7.8. Regulamentul este amplasat pe Site.   

7.9. Dispoziţiile şi condiţiile Promoţiei pot fi schimbate de către Comanditar. Anunţul despre schimbarea 

Regulamentului se amplasează se efectuează prin publicarea noii redacţii a Regulamentului pe Site.   

 

  

 

http://www.mastercard.md/

