
REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

„Castiga 2 iPhone 7 in Decembrie” 

12 decembrie – 31 decembrie 2016 

 

SECTIUNEA  1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI  

1.1. Organizatorul concursului „In Noiembrie poti castiga unul dintre cele 3 telefoane iPhone 7!”, 

denumit in continuare “Concurs”) este S.C. KOTKINO SOLUTIONS SRL, cu sediul social in str. Principala Bl. 

A5, et. P, ap. 1, loc. Flamanzi,  jud. Botosani. 

1.2.  Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in 

continuare "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorii isi rezerva dreptul 

de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului.  

1.3.       Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui 

solicitant si va fi furnizat la cerere. Regulamentul poate fi solicitat la adresa Organizatorului mentionata 

la punctul 1.1. de mai sus sau prin e-mail la adresa admin@pariuri1x2.ro  

SECTIUNEA  2. TEMEIUL LEGAL 

2.1. Prezentul Concurs se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

SECTIUNEA  3. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

3.1.      Concursul  va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 12-31 decembrie 2016 (”Durata 

Concursului”) ,în condițiile descrise mai jos. 

SECTIUNEA  4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1.  Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorului  si nici membrii familiilor tuturor 

acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie). 

4.3.  Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si  neechivoca 

a prezentului Regulament descris si pe  pariuri1x2.ro 

SECTIUNEA  5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

5.1. Casele de pariuri participante sunt: Unibet, Sportingbet, NetBet si 888. 

5.2. Promotia se desfasoara intre 12 Decemrie si 31 Decembrie. 

5.3. Premiile vor fi acordate prin tragere la sorti in direct, folosind random.org. 



5.4. Poti intra in tragerea la sorti daca iti deschizi conturi noi astfel: fiecare persoana care isi deschide un 

cont in Noiembrie la una dintre casele de mai sus si efectueaza o depunere , va primi 4 intrari in tragerea 

la sorti. 

Exemplu: deschizi un cont nou la 888 si depui 50 RON si ai 4 sanse sa fii extras. Daca ai conturi la NetBet 

si 888, atunci poti sa iti deschizi la celelalte 2 case de pariuri si ai 8 sanse sa fii extras 

5.5. Poti intra in tragerea la sorti daca ai deja conturi astfel: pentru fiecare cont deschis prin Pariuri1x2 la 

casele de pariuri de mai sus in lunile precedente, primesti cate 1 intrare in tragerea la sorti doar daca ai 

depus minim 50 RON in acel cont si ai efectuat cel putin 1 pariu. 

Exemplu: ai deja conturi la Unibet si NetBet prin Pariuri1x2. Daca ai depus minim 50 RON in conturi si ai 

efectuat pariuri in Noiembrie, atunci primesti 2 intrari in tragerea la sorti. 

5.6. Metodele de mai sus pot fi combinate si intrarile in tragerea la sorti se cumuleaza. 

5.7. Un participant poate castiga maxim 1 premiu. 

5.8. Trebuie sa deschideti conturile prin linkurile de pe Pariuri1x2.ro sau sa le fi deschis inainte prin 

aceste linkuri. In caz contrar nu puteti participa. Nu se pot reatribui conturile existente care nu au fost 

deschise prin Pariuri1x2. Orice tentativa de cont multiplu sau frauda de orice fel va duce la descalificare. 

5.9. Pana la incheierea promotiei, trebuie sa completati datele referitoare la conturi in forumlarul de pe 

site. Cei care nu isi trec datele in formular, renunta la posibilitatea de a participa la tragerea la sorti. 

5.10. Procesul de validare a conturilor si de publicare a conturilor se desfasoara intre 1 si 7 Ianuarie iar 

extragerea se va realiza intre 7 si 15 Ianuarie. 

5.11 Pagina promotiei se afla aici: http://pariuri1x2.ro/stiri/castiga-2-iphone-7-decembrie/ 

SECTIUNEA  6. PREMIILE  ACORDATE 

6.1.  In cadrul acestui Concurs, Organizatorul, ofera urmatorul premiu acordat  conform 

mecanismului descris in Sectiunea 5 „Mecanismul de desfășurare a Concursului”:  

Descriere Premiu Nr. de premii 
Valoare unitara premiu 

RON fara TVA 
 

Telefon mobil Apple iPhone 7, 32GB, Black 
[MN8X2RM/A] 

2 2775 

 

Valoarea totala comerciala a premiilor Concursului este de 5550 Ron + TVA .   

SECTIUNEA  7. ACORDAREA PREMIILOR 

http://pariuri1x2.ro/stiri/castiga-2-iphone-7-decembrie/


7.1. Castigatorii premiilor oferite in Concurs, se vor desemna conform mecanismului prezentat in 

Sectiunea  5. 

 

7.2.  În cazul în care câştigătorul unui premiu refuză primirea premiului se va trece la premierea 

urmatorului castigator. Un câştigător se consideră imposibil de premiat în cazul în care: 

 i) refuza sa semneze procesul verbal de predare primire al premiului;  

ii) refuza ridicarea premiului; 

iii) nu a indeplinit criteriile de primire a premiului, în condițiile și termenele menționate la sectiunea 5. 

de mai sus. 

7.3. Câştigătorul va putea intra în posesia premiului pana cel tarziu in data de 20 ianuarie  2016.  

7.5. O data ce premiul este inmanat, Organizatorii sunt eliberați fata de Castigator de orice obligatie 

nascuta in temeiul prezentului Regulament. 

SECTIUNEA  8. CONDITII DE VALIDARE 

8.1.  Pentru ca un Participant sa fie validat castigator trebuie sa indeplineasca concomitent 

urmatoarele conditii: 

8.1.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a prezentului Regulament; 

8.1.2. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 7 a prezentului Regulament. 

8.2.  Organizatorii nu vor acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-

a alocat vreun premiu si care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului. 

SECTIUNEA  9. PROCEDURA DE VALIDARE  SI INMANARE A PREMIILOR 

9.1.       Pentru validarea premiilor Organizatorii vor verifica indeplinirea conditiilor de participare si 

validare a castigatorilor.   

9.2.      Castigatorii vor fi anuntati de premiul castigat prin email. 

9.3       Premiile vor fi inmanate catre castigatori prin curier doar dupa ce au semnat procesu verbal de 

predare primire al premiului. 

SECTIUNEA  10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

10.1. În vederea desfasurarii Concursului, precum si pentru scopuri de verificare interna, inclusiv la nivel 

de grup, a activitatilor promotionale, statistica si indeplinirea obligatiilor legale, KOTKINO SOLUTIONS 

SRL prelucreaza datele personale ale Participantilor la aceasta promotie in conformitate cu Legea 

677/2001. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin 



Regulament, Participantii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal sa fie 

prelucrate de KOTKINO SOLUTIONS SRL , pentru scopurile si in modalitatea descrisa in Regulament iar 

castigatorii premiilor Concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter 

personal  sa fie prelucrate in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale 

organizatorilor de promotii.  

10.2. KOTKINO SOLUTIONS S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor 

Participantilor.  

10.3. KOTKINO SOLUTIONS  S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui 

Concurs unuia sau mai multor destinatari din următoarele categorii: Participantii si reprezentantii legali 

ai Participantilor; parteneri contractuali ai KOTKINO SOLUTIONS SRL;  autorităţi publice centrale/locale; 

publicul – în ceea ce priveşte datele câştigătorilor, precum şi alte entităţi implicate în iniţiative KOTKINO 

SOLUTIONS  S.R.L. 

10.4 Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate conform obligatiei impuse de Codul 

Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu 

regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit. Numele si prenumele castigatorilor  si premiile 

castigate in cadrul Concursului vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 

99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 

din 31.08.2007, cu modificarile ulterioare.  

SECTIUNEA  11.  LIMITAREA RASPUNDERII 

11.1.  Organizatorii Concursului nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la, 

urmatoarele:  

11.1.1 Premiile care nu ajung la castigatori din cauza datelor incorecte sau incomplete introduse de 

acestia. 

11.1.2 Organizatorii isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile 

in/participarea la Concurs. In cazul in care Organizatorii au motive rezonabile sa considere ca exista 

tentativa de frauda inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorii isi rezerva dreptul de a exclude 

definitiv orice Participant din Concurs care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al 

Concursului. 

SECTIUNEA  12.  ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR 

12.1. Numele Castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi publicate 

conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si 

serviciilor pe piata, republicata si cu modificarile ulterioare. Lista castigatorilor validati cuprinzand 

numele, prenumele si premiile castigate va fi publicata pe pariuri1x2.ro 

 



SECTIUNEA  13.  FORTA MAJORA 

13.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din 

motive independente de vointa lor si a carui aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-

si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind 

indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. 

13.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente: 

a) avarierea sistemului informatic de gestiune al inscrierilor in Concurs; 

b) tentative de frauda ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace; 

c) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate 

interzice sau modifica termenii acestuia. 

13.4       Enumerarea din sectiunea 13.3 nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.  

SECTIUNEA  14.  LITIGII SI FRAUDE 

14.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizatori si Participantii la Concurs, acestea vor fi 

solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate 

in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente. 

14.2. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite 

admin@pariuri1x2.ro  in termen de maxim o saptamana de la data publicarii listei tuturor castigatorilor 

validati. Dupa aceasta data Organizatorii nu vor mai lua in considerare nici o contestatie. 

14.3. Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de suspiciune/tentativa de 

frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorilor sau 

costurile Concursului. 

14.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de 

premii, Organizatorii au dreptul de a sesiza organele competente precum si de a solicita daune-interese 

pentru acoperirea prejudiciului (materia sau moral) suferit. 

SECTIUNEA  15.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

16.1. Prin participarea la acesta Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. 

16.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil in mod gratuit pe pariuri1x2.ro  

mailto:admin@pariuri1x2.ro


16.3. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern 

nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

SECTIUNEA  17.  ACCEPTARE EXPRESA 

17.1. Prin participarea la acesta Concurs, Participantii sunt de acord in mod expres cu prevederile 

Sectiunii 11 „Limitarea raspunderii” din acest Regulament. 

  


