REGULAMENT CONCURS
„TOMBOLA LUI MOS CRACIUN”
09.12.2016 - 28.12.2016
Organizatorul Concursului:
Concursul din perioada 09 Decembrie – 28 Decembrie 2016 este organizat de
SC PIZZA 5 COLTURI SRL, cu sediul social in Arad str. Obedenaru, nr. 22, jud.
Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J02/814/1996, CUI RO 9042123.
Concursul se desfasoara conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru
toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba
prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Concursului, dar nu inainte de a
anunta modificarea pe website-ul http://pizza5colturi.ro/

Afisarea prezentului Regulament:
Pe site-ul companiei, http://pizza5colturi.ro/, si in locatiile organizatorului.

Aria de desfasurare a Concursului:
Prezentul Concurs se desfasoara in cadrul locatiilor Pizza 5 Colturi din Arad:
Gara (P-ta Garii, Nr. 1), Gemi-Center (B-dul Nicolae Titulescu, Nr. 3) si Vlaicu (Str.
Obedenaru, Nr. 22). Campania vizeaza si comenzile livrate la domiciliul clientului.

Durata Concursului:
Perioada de desfasurare a Concursului este 09 Decembrie – 28 Decembrie 2016.

Mecanismul Concursului:
Participarea la concursul „Tombola lui Mos Craciun” presupune achizitionarea
produselor Pizza 5 Colturi in valoare de minim 40 de lei pe acelasi bon fiscal. Fiecarui
cumparator care indeplineste aceasta conditie i se va oferi un talon razuibil, care ii
poate aduce unul dintre numeroasele premii instant.
Pentru a participa la extragerea finala, participantii trebuie sa completeze talonul
cu datele personale (nume, prenume, adresa email, telefon) si sa il introduca in urnele
dedicate, prezente in cadrul celor 3 locatii Pizza 5 Colturi.
* Toate taloanele (atat cele care ofera premii instant, cat si cele necastigatoare) pot
participa la extragerea finala.
* Suma minima necesara participarii la concurs (40 lei) trebuie sa fie prezenta pe un
singur bon fiscal.
* In cazul in care se achizitioneaza produse in valoare de minim 80 de lei, cumparatorii
vor primi automat doua taloane razuibile. (multiplu de 40 lei)

Premiile Concursului:
Taloanele razuibile pot aduce cumparatorilor Pizza 5 Colturi mii de premii
instant:
500 de ursuleti de plus
•
1000 de cani personalizate
•
2000 de pizza medie, la alegere, cu exceptia Quattro Formaggi si Agape
•
5000 de sticle de suc din gama Cola (Coca Cola, Fanta, Sprite), la 0,5l
•

Toti participantii care completeaza talonul primit cu datele personale si il
introduc in urnele dedicate, vor participa automat la marea extragere, care le poate
aduce unul dintre urmatoarele premii:
Premiul 1: Smart TV + telecomanda Smart
•
Premiul 2: Smartwatch Fitbit
•
Premiul 3: Tableta Quad Core
•

Extragera finala:
Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 29 decembrie 2016, la sediul
organizatorului. Se vor extrage 9 taloane, dintre care 6 rezerve (2 pentru fiecare
premiu). Castigatorii vor fi contactati incepand cu data de 3 ianuarie 2017. Contactarea
castigatorilor se va face telefonic, respectiv prin e-mail. Daca castigatorul nu raspunde
timp de 3 zile lucratoare (2 telefoane/zi), se va apela la urmatoarea rezerva.
In cazul in care niciun castigator nu poate fi contactat, organizatorul isi rezerva
dreptul de a extrage alte posibile taloane castigatoare.

Confidentialitatea datelor:
Participantii la Concurs sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Prin comunicarea
datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament,
participantii la Concurs isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor
personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul nu conditioneaza
participarea la Concurs prin exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu
sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri
ulterioare in acest sens.

