
Regulamentul oficial al Promoției  

“Începeți ziua cu micul dejun împreună cu Mastercard®” 

(în continuare “Regulament” și “Promoție” respectiv) 

Organizatorul Promoției este reprezentanța Mastercard EUROPE SA din Ucraina, cu sediul la adresa: str. B. 
Hmelnitsky, 17/52a, etajul 4, edificiul 404 A, Kiev, Ucraina, 01030 (în continuare “Organizator”). 
Partenerul Promoției în fiecare caz este: 
 

- “Drive-In” S.R.L., or. Odesa, str-la Malanov 1, biroul 4 (în continuare “Partener 1”), 
unitatea de alimentație publică „Dacha”, or. Odesa, Bulevardul Francez, 85/5. 
- „Italianskaia Semia” S.R.L., or. Odesa, str-la Malanov 1, biroul 4 (în continuare - partener 2), 
unitatea de alimentație publică „Farshirovannaya Riba”, or. Odesa, str-la Krasny 1. 
- „Zontik” S.R.L., str-la Malanov 1, biroul 4 (în continuare “Partener 3”), 
unitatea de alimentație publică „Steakhouse”, or. Odesa, str. Deribasovskaya 20 și „Tavernetta”, or. 
Odesa, str. Ekaterininskaya 45. 
- „Torest”S.R.L., str-la Malanov 1, biroul 4 (în continuare “Partener 4”), 
unități de alimentație publică: 
„Kompot”, or. Odesa, str. Deribasovskaya 20; 
„Kompot”, or. Odesa, Bulevardul Admiralsky 1; 
„Pan Pizza”, or. Odesa, str. Panteleimonovskaya 70; 
„Kompot”, or. Odesa, str. Leontovici 15. 

 
În plus, în contextul prezentului Regulament, toate unitățile de alimentație publică ale Partenerilor 1-4 sunt 
denumite în mod colectiv “Unități” sau “Restaurante Savva Libkin”. 
Organizatorul și Partenerii au dreptul de a atrage terțe părți în Promoție. 
 
1. Principalele condiții ale Promoției  
1.1. La Promoţie pot participa persoanele fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au atins vârsta de 18 ani, au 
primit numărul de înregistrare al contribuabilului din Moldova în conformitate cu procedura stabilită prin lege (în 
continuare “Participant”, “Participanți”), și sunt deținători ai cardurilor sistemului de plată Mastercard® (în 
continuare “Card”). 
1.2. Nu sunt recunoscuți ca Participanți și nu au dreptul să participe la Promoție: 
1.2.1. Persoanele care nu îndeplinesc condițiile Regulamentului. 
1.3. Promoția va fi valabilă în perioada 01 august 2020 - 31 august 2020 sau până la finalizarea stocului premiilor 
(denumită în continuare “Perioada Promoției”). 
1.4. Promoția este valabilă în orașul Odesa (Ucraina) în Unitățile menționate mai sus (în continuare “Teritoriul 
Promoției”). 
 
2. Condițiile de participare la Promoție 
2.1. Pentru a participa la Promoție, Participantul trebuie, pe parcursul Perioadei Promoției: 
2.1.1. să dețină Card/Carduri activat/e sau să activeze Cardul/Cardurile; 
2.1.2 să viziteze una dintre Unități, să efectueze o plată începând cu 600,00 hrivne (șase sute de hrivne 00 copeici) 
cu TVA, într-un bon de plată, printr-un terminal POS folosind Cardul (denumită în continuare „Tranzacție”). 
Convertarea se efectuează conform cursului și regulilor Băncii-emitente și a sistemului de plată Mastercard®; 
2.1.3. imediat după efectuarea Tranzacției, să primească de la angajatul Unității, care a făcut decontarea cu un 
document de plată (bon), un certificat pentru un mic dejun sezonier gratuit în una din Unități. 
2.2.  Nu îndeplinesc condițiile Promoției: 
2.2.1. Tranzacțiile efectuate înainte de ora 00.00 a zilei de 01 august 2020 și după ora 23:59 a zilei de 31 august 
2020, ora de la Kiev; 
2.2.2. Tranzacțiile efectuate cu orice alte carduri de plată, cu excepția Cardurilor specificate în clauza 1.1. a 
Regulamentului. 
2.3. Participanții la Promoție pot participa la Promoție un număr nelimitat de ori, primind 1 (un) Card de mic dejun 
pentru plata unui bon, pentru suma specificată în clauza 2.1.2. a Regulamentului. 
2.4. Prin participarea la Promoție, Participanții confirmă că sunt familiarizați cu acest Regulament și își exprimă  
acordul lor complet și necondiționat în legătură cu prezentul. 
 
3. Fondul de premiere include următoarele Premii garantate: 



3.1. Certificat pentru un mic dejun sezonier gratuit într-o Unitate (în continuare “Cardul Micul Dejun” sau “Premiu”) 
- 12.500 buc. 

Cardul Micul Dejun este conceput ca un prospect cu dimensiuni de 85 x 54 mm. 
Cardul Micul Dejun se utilizează pentru un mic dejun gratuit din meniul dejunurilor comune la restaurantele 
Savva Libkin de la data înmânării Premiului până la 31.08.2020 inclusiv, la orele indicate mai jos: 

- pentru Unitățile “Dacha”(or. Odesa, Bulevardul Francez 85/5), “Tavernetta” (or. Odesa, str. Ekaterininskaya 
45) și „Pan Pizza” (or. Odesa, str. Panteleimonovskaya 70) -  de la orele 09.00 până la orele 12.00; 

- pentru Unitățile “Kompot”(or. Odesa, str. Deribasovskaya 20), „Kompot” (or. Odesa, Bulevardul Admiralsky 
1), „Kompot” (or. Odesa, str. Leontovici 15) – de la orele 08.00 până la orele 23.00; 

- pentru Unitatea “Steakhouse”(or. Odesa, str. Deribasovskaya 20) – de la orele 11.00 până la orele 12.00. 
Utilizarea Cardului Micul Dejun în perioada 01.09.2020 - 30.09.2020 este posibilă în conformitate cu 
programul modificat de servire a micului dejun, care va fi publicat pe site-urile Unităților. 
Cardul Micul Dejun oferă posibilitatea de a lua micul dejun pentru consum în Unitate sau la pachet. 
Participantul poate utiliza codul QR pentru a avea acces la meniul dejunurilor comune la Restaurantele 
Savva Libkin, precum și la programul de servire a micului dejun în Unități. 
 

3.2. Pentru a beneficia de Premiu, Participantul trebuie : 
3.2.1. Înainte de a comanda micul dejun, să prezinte Cardul Micul Dejun chelnerului într-una din Unități, în orele 
specificate în clauza 3.1. din Regulament; 
3.2.2. Când chelnerul acceptă comanda, să acceseze meniul de dejunuri comune la Restaurantele Savva Libkin, 
scanând codul QR indicat pe Cardul Mic Dejun și să selecteze un element din meniul dejunurilor comune. În cazul 
problemelor cu scanarea codului QR, chelnerul oferă asistență Participantului scanând codul QR cu smartphone-ul 
Unității și acceptând comanda pentru opțiunea selectată de către Participant. 
Valabilitatea Cardului Micul Dejun este limitată, acesta poate fi utilizat până pe 30.09.2020 inclusiv. 
3.3. Înlocuirea Premiului cu un echivalent în numerar nu este permisă. 
3.4. Organizatorul/Partenerii nu sunt responsabili pentru utilizarea ulterioară a Premiilor de către Participanți după 
primirea lor, precum și pentru consecințele posibile ale utilizării acestora. 
 
4. Termeni și condiții pentru primirea Premiilor    
4.1. Primirea Premiului de către Participant constă în schimbul Premiului pentru un mic dejun din meniul dejunurilor 
comune în una din Unități, în modul prevăzut în clauza 3.2. din Regulament. 
4.2. În cazul în care în Perioada Promoției, Participanților nu li se vor înmâna Premiile în numărul specificat în clauza 
3.1. din Regulament, perioada emiterii de Premii de către Partener va fi prelungită până la 15.09.2020 inclusiv. 
4.3. Organizatorul/Partenerii au dreptul: 
- să refuze participarea la Promoție a persoanelor care nu au îndeplinit/au îndeplinit în mod necorespunzător toate 
condițiile de participare la Promoție specificate în prezentul Regulament. 
4.4. Organizatorul/Partenerii nu sunt responsabili pentru imposibilitatea îndeplinirii acțiunilor prevăzute de 
prezentul Regulament, care vizează implementarea Promoției, din cauza continuării sau amplificării măsurilor 
restrictive prevăzute de deciziile organelor de stat și/sau ale administrației locale, inclusiv a măsurilor care vizează 
combaterea epidemiilor, pandemiilor etc. În acest caz, Organizatorul poate decide amânarea Promoției sau 
schimbarea condițiilor sale, inclusiv condițiile privind procedura și termenii de înmânare a Premiilor, anunțând 
Participanții în modul prevăzut de Secțiunea 5 din prezentul Regulament. 
Organizatorul/Partenerii sunt scutiți de răspundere în caz de circumstanțe de forță majoră, cum ar fi dezastre 
naturale, incendii, inundații, acțiuni militare de orice natură, blocaje, modificări semnificative ale legislației care 
operează pe Teritoriul Promoției, alte circumstanțe care nu sunt sub controlul Organizatorului/Partenerilor 
referitoare la terți implicați de aceștia. 
4.5. Organizatorul/Partenerii nu sunt responsabili pentru problemele tehnice legate de transmiterea datelor în 
utilizarea canalelor de comunicare în timpul acțiunii, activității operatorilor de telecomunicații, eventualele erori 
ale operatorilor de telecomunicații. 
 
5. Procedura informării despre condițiile Promoției  
5.1. Informarea despre termenii și condițiile Promoției se realizează prin postarea acestui Regulament pe site-ul  
Organizatorului www.mastercard.md (denumit în continuare “Site”). 
5.2. Prezentul Regulament poate fi modificat și/sau completat de Organizator pe parcursul întregii Perioade de 
Promoție. Aceste modificări și completări intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe Site, cu excepția 
cazului în care se specifică altfel direct prin modificări/completări la Regulament.  
 
6. Alte condiții 

http://www.mastercard.md/


6.1. Organizatorul/Partenerul nu sunt responsabili pentru imposibilitatea Participantului, care are dreptul la 
Premiu, de a primi Premiul, din cauza unor circumstanțe care nu depind de Organizator/Partener, pentru activitatea 
întreprinderilor de telecomunicații din Ucraina. 
6.2. În cazul interpretării ambigue a Regulamentului, precum și a altor dispute sau chestiuni care nu sunt prevăzute 
de Regulament, Organizatorul ia decizia finală. Decizia Organizatorului este definitivă și nu poate fi contestată. 
6.3. Participanții poartă răspundere deplină pentru autenticitatea informațiilor pe care le furnizează (inclusiv 
informații despre contactele sale).  
6.4. În cazul în care Participantul refuză să primească Premiul, orice reclamație a unui astfel de Participant la 
Promoție, inclusiv reclamații cu privire la primirea oricărei compensații sau returnarea dreptului de primire a 
Premiului, nu sunt acceptate și/sau nu sunt examinate de către Organizator. 
6.5. Organizatorul/Partenerul nu oferă nici o compensație Participanților în caz de imposibilitate sau nedorință a 
Participantului de a utiliza Premiul. 
6.6. În Perioada Promoției sau după expirarea acesteia, Organizatorul/Partenerii nu sunt obligați să corespondeze 
cu potențialii Participanți la Promoție și să ofere explicații, oral sau în scris, cu privire la aspecte legate de condițiile 
de utilizare a Premiului, determinarea Participanților care au primit dreptul de a primi Premiul în condițiile 
Promoției sau la orice alt fel de întrebări similare cu privire la Promoție. 
6.7. Regulamentul este aprobat de Organizator și este valabil în Perioada Promoției. 
 
 
 
 
 


