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REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

“Testează o mașină de Champions League”,  derulat în perioada 30 mai – 3 iunie 2017 

 

Art. 1 – Organizatorul 

1.1 Organizatorul concursului  “Testează o mașină de Champions League” (denumit in continuare 

"Concursul") este Renault Commercial Roumanie S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, Str. 

Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center – corp H1 – Sector 6, Bucureşti, România, 

înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/5566/2001, Cod Unic de Înregistrare 13943110, 

CIF RO 13943110, reprezentată de dl. Mihai Aurel Acsinte, în calitate de Împuternicit al 

Administratorului Unic, numit în continuare Organizator. 

1.2 Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) 

care este obligatoriu pentru toti participantii. 

1.3 Prin participarea la acest concurs, se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul 

Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, 

condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament. 

 

  Art. 2 - Durata şi locul de desfasurare a Concursului 

2.1. Concursul este organizat şi desfasurat pe site-ul http://mirceamester.ro. La Concurs pot 

participa exclusiv participanți aflați în interiorul granițelor României, care au împlinit 21 de 

ani la data înscrierii, detin un permis de conducere valabil seria B si au vechime in conducere 

de cel putin 1 an. 

2.2. Concursul va începe pe data de 30 mai 2017, ora 14:00 şi va dura până pe 3 iunie 2017, ora 

21:44.  

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al concursului 

3.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga 

durată a concursului, pe www.nissan.ro si pe http://mirceamester.ro/ 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul  poate fi mediatizat în scopul informării 

publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile 

pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament. 

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul,  cu condiţia 

înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile 

acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în 
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acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe www.nissan. ro si pe 

http://mirceamester.ro. 

 

Art. 4 - Dreptul de participare 

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanţii”) cu 

domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 21 de  ani, detin un 

permis de conducere valabil categoria B, au vechime in conducere de cel putin 1 an. 

4.2. Nu pot participa la Concurs următoarele categorii de persoane:  

 angajaţii Organizatorului şi ai distribuitorilor acestuia 

 angajaţii oricăror companii implicate în realizarea oricăror activităţti legate de organizarea şi 

desfasurarea Concursului  

De asemenea, rudele de gradul I ale angajaţilor menţionati mai sus, precum şi soţul/soţia  nu au 

dreptul de a participa la Concurs.  

 

Art. 5 – Premiul Concursului 

În cadrul Concursului poate fi acordat, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, urmatorul 

premiu:  

Natura premiului 

Cantitate 

totala 

Valoare 

/ premiu 

Un autovehicul oferit in comodat pe perioada 

unui weekend (de vineri ora 12:00, pana luni ora 

12:00), modelul Nissan X-Trail, si un plin de 

combustibil la predarea masinii 

1 

 

957 Ron 

 

Valoarea brută totală a premiului ce poate fi oferit in cadrul Concursului este de maximum 957 Ron.  

 

Art. 6 – Mecanismul desfaşurării Concursului 

 

6.1. Condiţii privind înscrierea valabilă în Concurs  

6.1.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor condiţii: 

(1) Participantul  trebuie sa aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului  mentionată la Art. 2.2.2 de mai sus; 

 

 

http://www.nissan/
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6.2.    Înscrierea în Concurs  

Pentru a se inscrie în Concurs, Participantul trebuie să acceseze pagina de concurs disponibilă pe 

mirceamester.ro în intervalul de concurs  30 mai – 3 iunie 2017. 

 

6.3. Condiţii de participare: 

Ce trebuie să facă Participantul: 

a. Să acceseze site-ul mirceamester.ro si apoi documentul online pe care trebuie să ofere pronosticul 

său (scor corect) pentru scorul inregistrat la finalul timpului regulamentar (90 de minute plus 

prelungirile normale ale meciului - fara eventualele două reprize de prelungiri rezultate in urma unui 

egal si fara penalty-uri) al finalei Juventus – Real Madrid, finala UEFA Champions League 2017 

b. Inscrierea se face prin identificarea unui cont valabil de e-mail. Fiecare cont de email poate fi 

inscris in Concurs o singura data.  

c. Fiecare participant este de acord să ofere organizatorului in documentul de concurs numele și 

prenumele, o adresa de e-mail valabilă, un număr de telefon valabil.  

 

6.4. Desemnarea câştigătorului 

Castigatorul premiului este participantul care a inscris in Concurs pronosticul corect pentru scorul la 

90 de minute plus prelungirile normale ale meciului - fara eventualele două reprize de prelungiri 

rezultate in urma unui egal si fara penalty-uri al finalei Juventus – Real Madrid. In cazul in care mai 

multi participanti au inscris pronosticul corect, castigatorul va fi desemnat prin tragere electronica la 

sorti. In acest caz, se va extrage un castigator si pana la 3 rezerve, in masura in care exista acest 

numar de participanti la Concurs care au raspuns corect 

6.5. Validarea câştigurilor.  Publicarea câştigătorilor.   

Ulterior desemnării câştigătorului Concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigului, 

ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, 

precum şi modul de desfăşurare a acestuia.  

Astfel, pentru ca un Participant să poata fi validat drept câştigător al Concursului, este necesară 

îndeplinirea următoarelor condiţii cumulativ: 

 

(1) Participantul sa aiba dreptul de a se înscrie în Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus; 

(2) Înscrierea în Concurs să se realizeze conform Art. 6.2 de mai sus; 

(3) Respectarea tuturor condiţiilor de înscriere indicate la Art. 6.1 de mai sus;  
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(4) Participantul desemnat câştigător va fi contactat telefonic si/sau pe email, la numarul de telefon 

si adresa de email furnizate la inscrierea in concurs, în primele 2 zile lucratoare de la momentul 

finalizării tragerii la sorţi. În cazul în care câştigătorul, nu va raspunde în termen de 72 de ore de la 

momentul în care a fost contactat va fi invalidat şi se va trece la validarea rezervelor, in cazul in care 

acestea exista. care va fi facută dupa acelaşi procedeu. 

(5) Pentru a fi validat drept câştigător, Participantul va furniza Organizatorului informaţiile 

solicitate în legătura cu participarea sa la Concurs, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la 

momentul contactării telefonice, dupa cum urmează: 

- nume şi prenume 

- data naşterii 

- copie permis de conducere  

 

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate în art 6.5 de mai sus. 

În cazul în care niciuna dintre cele 3 rezerve nominalizate nu poate fi validată, premiul va ramane în 

posesia Organizatorului. 

Afişarea câştigătorului se va realiza, pe pagina www.nissan.ro si pe http://mirceamester.ro/ în termen 

de maximum 10 zile calendaristice de data încheierii procesului de validare a tuturor câştigătorilor.  

 

6.6. Intrarea în posesia premiilor   

Premiul va fi oferit câştigătorului în maximum 30 zile lucrătoare de la data validării si poate fi preluat 

din locatia agentului Nissan cel mai apropiat de domiciliul castigatorului.  

Orice eroare şi/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage 

răspunderea acestuia, acurateţea datelor de contact furnizate de participanti fiind în responsabilitatea 

exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat 

câştigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau numarului de telefon incorect 

/ incomplet.  

Premiul Concursului poate fi înmanat câştigătorului in numai în baza unui contract de comodat care 

conţine datele de identificare ale câştigătorului, precum şi semnatura de primire şi de predare a 

câştigătorului. Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul desemnat va semna o declaratie pe 

propria raspundere prin care isi asuma ca este raspunzator de restituirea vehiculului in aceleasi 

conditii in care l-a primit (fara nici un fel de avarii). Refuzul de a semna orice document ce atestă 

atribuirea efectivă a premiului către câştigător sau a declaratiei pe propria raspundere conduce la 

pierderea dreptului câştigătorului  de a intra în posesia premiului.  

 

 

http://www.nissan.ro/
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Art. 7 -  Taxe şi impozite 

Organizatorul se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru venitul constând în premiul 

acordat câştigătorului în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin legea 

227/201 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natura, în 

legătură cu acesta, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

 

Art 8 – Limitarea răspunderii  

 

8.1.  Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a 

sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. 

8.2.  Organizatorul Concursului „Renault Commercial Roumanie SRL” nu va avea nicio 

răspundere şi nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de modul în care castigatorul utilizeaza 

masina pe perioada comodatului cât şi în ceea ce priveşte eventualele cheltuieli suplimentare 

suportate de către Participant în legătura cu acest Concurs, exceptie făcând cele prevazute de 

OG99/2000 aprobată prin legea 650/2002.  

8.3.  În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia 

comisiei este definitivă.  

8.4.  Eventualele contestaţii vor fi luate în considerare până la data de 15 iunie 2017 inclusiv. Orice 

contestaţii sosite după această dată nu vor fi luate în considerare. 

8.5.  Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru: 

1. Înscrierea online pe un alt site decat http://mirceamester.ro 

2. Înregistrările online trimise în afara perioadei concursului menţionate mai sus; 

3. Nicio eroare în datele furnizate de către căştigători; acurateţea datelor de contact nu atrage 

răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanţilor. Ca atare acesta nu 

are nici un fel de obligaţie în cazul furnizării de către participanţi a unor date eronate care au dus la 

imposibilitatea identificării unui câştigător.  

4. Imposibilitatea unui câştigător  de a intra în posesia premiului  

5. Pierderea de către participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului 

sau alte defecţiuni ale altor mecanisme decât ale siteului. 

6. Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal de către participant (întreruperea 

sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de 

virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de 

către participant în scopul de a manipula rezultatele concursului). 
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7. Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decate cele recomandate de Organizator. Tehnologiile 

recomandate:  Browser internet (Internet Explorer vers. minima 6, Mozilla versiunea minima 3, 

Opera 9), Sistem de operare minim Windows 2000. 

8. Situaţiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parţial 

sau integral la Concurs, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara 

controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstanţe se pot datora:  informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, 

transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a 

funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice 

ale acestora folosite în derularea Concursului.  Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, 

dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de 

calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în 

cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic intens 

pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme.  

Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra 

echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în 

urma participării la competiţie. Aceste circumstanţe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări 

de legislatie care să influenţeze derularea şi implementarea competiţiei (precum deciziile adoptate de 

autorităţile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale şi alte evenimente similare), câştigurile 

obţinute în urma competiţiei, valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a acestora 

şi/sau distribuirea acestora.  

Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, 

precum şi a calendarului ulterior al competiţiei sau a altor schimbări legate de implementarea 

competiţiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile 

competiţiei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip 

la adresa competiţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, sa pună la dispoziţia organizatorului toate 

datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon mobil).  

 

ART.9 -PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Tuturor participaților la această campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 

677/2001. 

Prin participarea la această campanie şi completarea formularelor de înscriere, participanţii îşi 

exprimă consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru ca orice date cu caracter personal, 

precum şi orice alte informaţii furnizate sau cuprinse în formular, să intre în baza de date a 

Organizatorului, a membrilor Grupului Renault, a partenerilor contractuali ai Organizatorului, pentru 
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a fi prelucrate şi utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, 

marketing, publicitate şi marketing direct. 

Datele personale vor putea fi transferate către ţări din Uniunea Europeana, fără a fi făcute publice, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege.  

Participanţii au cunoştinţă de faptul că, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe 

adresa Renault Commercial Roumanie S.R.L. – Bucureşti, sector 6, B-dul Preciziei, nr.24, West Gate 

Business Center, corp H1, et.5, camera E05.25, îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: 

de acces, o data pe an, la procesul de prelucrare a datelor lor personale; de intervenţie asupra datelor 

transmise; de opoziţie, pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia lor particulară, la 

prelucrarea datelor şi de opoziţie, fără vreo justificare, la prelucrarea datelor în scop de marketing 

direct. 

 

Art. 10 - Încetarea / Întreruperea Concursului. Forţa majoră 

 

Concursul poate înceta înainte de implinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment 

ce constituie forţa majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente 

de voinţa sa, de a asigura desfaşurarea în bune condiţii a Concursului. 

Forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către 

Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa si a cărui 

apariţie îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin 

Regulament. 

 

Art. 11 - Imposibilitatea ridicării premiului 

În cazul în care câştigătorul Concursului se află în imposibilitate de a se deplasa si de a conduce o 

mașină din diferite motive, premiul va fi acordat primeia dintre cele trei rezerve trase la sorți.  

 

 

Art. 12 – Litigii 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de 

desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi 

posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecatoreşti române competente din municipiul 

Bucureşti. 

Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în 

termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data anunţării publice a caştigătorilor. După expirarea 

acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.  
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Art. 13 -  Alte Clauze  

Deciziile Organizatorului privind Concursul sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor. 

Organizatorul este indreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, 

abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea 

şi desfăşurarea Concursului.   

 

ART.14. DIVERSE 

Prezentul Regulament oficial este disponibil gratuit. Prin înscrierea/participarea la concurs 

participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru formularele de participare necorespunzătoare 

din punct de vedere al conţinutului (informaţii incomplete, false sau vădit eronate etc.). 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta sau de a prelungi această acţiune în caz de forţă majoră. 

Organizatorul nu va putea fi ţinut responsabil dacă, în caz de forţă majoră sau dintr-o cauză 

independentă de voinţa sa, intervin schimbări de date sau chiar dacă această campanie va fi 

modificată sau anulată.  

Organizatorul nu va fi ţinut răspunzător pentru pierderi sau distrugeri ale formularelor, care nu îi sunt 

imputabile. 

Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, 

constituie temei pentru Organizator în solicitarea de daune-interese. 

Prin bifarea căsuței „Am luat la cunoștință și sunt de acord cu regulamentul campaniei” din 

formularul de înscriere, participanţii declară că au luat cunoştinţă şi sunt de acord cu cele menţionate 

în formular şi în prezentul Regulament oficial al campaniei 

 

Acest Regulament, precum şi orice informaţie legată de concursul „Testează o mașină de Champions 

League” pot fi obţinute în mod gratuit de către orice solicitant, de la Vocea Clientului Nissan la  

telefon – 021.203.88.58, de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 sau prin e-mail: 

voceaclientului.nissan@nissan.ro 

Tehnoredactat la cererea expresă a părții, editat și autentificat la sediul biroului notarial într-un singur 

exemplar original. 

 

 

Organizator Renault Commercial Roumanie S.R.L, 

 

 

Prin Mihai Aurel Acsinte 

Împuternicit al Administratorului Unic 

mailto:voceaclientului.nissan@nissan.ro

