
REGULAMENTUL OFICIAL AL PROMOŢIEI    

            „Învârte roata  şi primeşte cadouri de la Mastercard” 

   (în continuare – „Regulamentul promoţiei” şi „Promoția” corespunzător)     

 

1. Comanditarul, Organizatorul, Executantul și Partenerii Promoției. 

1.1. Comanditarul Promoţiei – Masterсard Europe SA (în continuare – „Comanditar”). Oficiul este situat pe adresa 

Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia. 

1.2. Organizatorul Promoției - – ADSAPIENCE S.R.L., persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislația 

Republicii Slovace (denumită în continuare „Organizator”). Oficiul este situat pe adresa: str. Zelena 2D/X5, 974 04 

Banska Bystrica, Republica Slovacă. 
1.3. Executantul Promoţiei – „CLIC MEDIA GRUP” SRL. Oficiul este pe adresa: Chișinău, str. Haltei 21/2, ap 39.  

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

1.5. Pentru organizarea Promoției, Organizatorul și Executantul Promoției au dreptul să implice părți terțe. 

2. Participanţii la Promoţie 

2.1. La promoţie au dreptul să participe persoanele fizice – cetăţeni ai Republicii Moldova, precum și cetățeni ai altor 

state și persoane ce nu dețin cetățenie moldovenească, dar se află legal pe teritoriul Republicii Moldova, ce au atins 

vârsta de 16 ani, ce sunt deținători ai cardurilor Masterсard®, cu excepţia cardurilor Maestro, eliberate de Băncile 

molodvenești și de cele străine (în continuare –„Card”), persoanele ce au efectuat tranzacţii cu Cardul pe teritoriul 

organizării evenimentului Ziua Vinului 2019 în valoare de nu mai puţin de 300 lei pentru un cec (în continuare – 

(„Tranzacţie”) şi care sunt în totalitate de acord cu condiţiile Regulamentului Promoţiei. 

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; 

2.2.2. Colaboratorii Comanditarului/Organizatorului/Executorului ori a persoanelor terţe ce sunt implicate de către 

Comanditar/Organizator/Executor  pentru executarea Promoţiei, precum și soții, soțiile și rudele acestora (mamă, tată, 

bunic, bunica, fiu, fiică). 

2.3.  Participarea la promoție este gratuită. Promoția nu este un joc de noroc și nu poate fi folosită în nici o formă a 

jocurilor de noroc. 

 

3. Teritoriul şi termenii Promoţiei 

3.1. Perioada desfăşurării Promoţiei este 5-6 octombrie 2019  (în continuare – „Perioada desfăşurării Promoţiei” ). 

3.2. Promoţia se desfășoară pe teritoriul evenimentului Ziua Vinului 2019 (în continuare – „Manifestare”) pe adresa: 

oraşul Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale (în continuare „Teritoriul desfășurării Promoției”).    
 

 

4. Suportul informaţional al Promoţiei 

4.1. Informarea despre condiţiile Promoției are loc la locul desfăşurării promoţiei (p.3.2 al Regulamentului) prin 

intermediul informării verbale despre condiţiile Promoţiei pe parcursul desfăşurării Promoţiei şi în compartimentul   

”Oferta promoţiei” pe site-ul  Comanditarului  www.mastercard.md 

  

5. Condiţiile de participare la Promoţie 

4.1. Pe întreaga Perioada promoției (de la ora 10:00 până la ora 20:00 în perioada 05 - 06 octombrie, după ora 

moldovenească), Participanții Promoției trebuie: 

4.1.1.   În perioada organizării Promoției și/sau în timpul desfăşurării Promoţiei, să efectueze o plată cu Cardul la 

Locul  desfăşurării Promoţiei în valoare de 300 lei printr-un cec (denumit în continuare "Tranzacție"), ceea ce trebuie 

confirmat prin prezența documentelor de decontare (fiscale sau de marfă).   

4.1.2. Să prezinte și să înregistreze documentul de decontare/documentele de decontare (cecuri fiscale sau de mărfuri, 

cecuri executate în mod corespunzător), care confirmă finalizarea tranzacției la Locul desfăşurării Promoţiei, 

reprezentanților Executorului Promoţiei; 

4.1.3. În prezența reprezentanților Executorului Promoţiei, să primească o reducere în sumă de 50 lei și unul dintre 

Cadourile Garantate de Promoție (în continuare "Cadou garantat"),  menționate în punctul 5.1. 
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4.2. Comanditarul are dreptul de a face modificări în acest Regulament la propria sa discreție, anunțând participanții 

la Promoție despre acestea, în ordinea expusă în punctul 4.1 al Regulamentului.  

 

5. Fondul de premiere al Promoţiei  
5.1. Fondul cadourilor Garantate a Promoţiei constă din următoarele:    

5.1.1.Geanta pentru vin                  -  200 unităţi; 

5.1.2. Geantă ECO                           - 200 unități; 

5.1.3. Sticlă de vin                           - 100 unități; 

5.1.4. Tirbuşon                                 - 200 unități; 

5.1.5. Voucher de 50 lei reducere   - 600 unități; 

5.2.  Respectarea exigenţelor legislației privind impozitarea costului veniturilor ca urmare a faptului  primirii 

Cadourilor Garantate specificate în clauza 5.1. a Regulamentului le asigură Executorul Promoţiei în conformitate cu 

cerințele legislației Republicii Moldova. 

5.3.  Fondul Cadourilor Garantate al Promoţiei este limitat și se ridică la suma specificată în clauza 5.1. a prezentului 

Regulament. Cadourile Garantate sunt destinate utilizării personale de către Participanții la Promoție și nu pot avea 

semne de ordin promoțional sau comercial. 

5.4.  Comanditarul își rezervă dreptul de a majora / micșora Fondul General al Cadourilor Promoţiei  indicat în clauza 

5.1. a Regulamentului, sau să includă în Promoție Cadouri suplimentare care nu sunt prevăzute în acest Regulament 

sau să crească valoarea Cadourilor Garantate disponibile. 

5.5.   Contractantul și /sau terții implicați de acesta asigură livrarea/înmânarea Cadourilor Garantate către Participanții 

la Promoție. 

5.6.  Cadourile Garantate pot fi primite de către Participanții la Promoție care au primit dreptul de a le primi, numai în 

condițiile definite în acest Regulament. 

5.1.  Aspectul și conținutul Cadourilor garantate pot să se difere de imaginile de pe materialele promoționale și pot să 

nu corespundă așteptărilor Participanților la Promoție. 

6.9.   Comanditarul/Executorul  nu își asumă nici o responsabilitate pentru utilizarea în continuare a Cadourilor 

garantate de către Participanții la Promoție după primirea acestora și pentru incapacitatea participanților la Promoție 

de a utiliza Cadourile garantate furnizate din orice motiv, precum și pentru posibilele consecințe ale utilizării acestor 

Cadouri Garantate. 

 

6. Alte condiţii ale promoţiei 

6.1. Toate rezultatele Promoției sunt definitive și nu pot fi contestate. 

6.3. În orice caz, responsabilitatea Executorului este limitată doar la costul Cadourilor Garantate. 

6.4. Comanditarul/Executorul nu sunt responsabili pentru incapacitatea Participantului de a primi Cadourile Garantate 

în legătură cu orice circumstanțe care nu sunt sub controlul Comanditarului/Executorului. 

6.5. În cazul unei situații care permite interpretarea ambiguă a acestui Regulament, orice probleme și/sau aspecte 

controversate care nu sunt soluționate prin intermediul acestui Regulament, decizia finală este luată de Comanditar. 

Decizia comanditarului  este definitivă și nu poate fi atacată. 

6.6. Acest Regulament este amplasat  în Locația desfăşurării Promoției și pe site-ul Web al  Comanditarului  

www.mastercard.md .  Comanditarul/Executorul  își rezervă dreptul de a plasa informații suplimentare despre 

Promoție în modul specificat în clauza 4.1. al prezentului Regulament. 

6.7. Participarea la Promoție înseamnă automat cunoașterea și consimțământul complet și necondiționat al 

Participantului la Promoție al acestui Regulament Oficial al Promoției. Încălcarea de către Participant la Promoţie  a 

acestui Regulament sau refuzul participantului la promoție de a respecta în mod corespunzător termenii prezentului 

regulament este considerat un refuz al participantului la promoție de a participa la promoție și la primirea cadourilor 

garantate ori la compensare. 

6.8. În cazul refuzului de către Participant la Promoție de a primi cadoul garantat, Comanditarul/Executorul  nu va 

accepta și nu va lua în considerare nici o pretenție a Participantului Promoției din acest motiv. 

6.9. Comanditarul/Executorul  nu este responsabil pentru: 

- neprimirea de către Participant al Promoţiei a Cadourilor Garantate din vina Participantului la Promoție; 

- pentru refuzul Participantului la Promoție de a primi Cadoul Garantat, în cazul în care nu s-au găsit neconcordanțe 

tehnice în acesta; 
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- alte circumstanțe care nu se află sub controlul Comanditarului/Executorului. Comanditarul/Executorul  nu plătește 

nici o compensație Participantului la Promoție. 

6.10.  În timpul desfăşurării Promoției sau după finalizarea acesteia, Comanditarul şi/ori Executorul  nu sunt obligați 

să corespondeze cu potențialii participanți și să furnizeze explicații verbale sau în scris cu privire la aspectele legate 

de condițiile de desfăşurare, de stabilire a Participanților la Promoție în condițiile Promoției sau de alte aspecte 

similare ale Promoției. 

6.11. Regulamentul este aprobat de Comanditar și este valabil pe durata desfăşurării Promoției. 
 

 

 

 


