
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Decembrie 100” 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 

CAMPANIA “Decembrie 100” este organizată si desfasurată de SC VISUAL FAN SRL – care va purta in 

continuare numele de ORGANIZATOR - societate comerciala din Romania, cu sediul in BRASOV, str 

Brazilor nr 61, cod postal 500313. 

 

Participantii la campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial, potrivit 

celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulament Oficial"). 

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial. 

  

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfasoara online, pe site-ul organizatorului https://allview.ro/, conform 

Sectiunii 3 de mai jos. 

  

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

Campania va fi lansata la data de 29.11.2018 si va dura pana la data de 31.12.2018. În cadrul acesteia, 

organizatorul se obliga sa ii inscrie automat pe toti cei care comanda in aceasta perioada produse din 

shop-ul online Allview si sa organizeze o tombola dupa incheierea campaniei, in cadrul careia sa ofere 

100 de premii-produse Allview.  

Finalistii vor fi anuntati pe site-ul Allview in termen de 30 de zile de la finalizarea campaniei. 

Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI 

Inscrierea la tombola se face automat de catre organizator pentru fiecare comanda realizata din shop-ul  
online Allview, in perioada 29.11.2018 - 31.12.2018. la finalul campaniei, printr-un sistem electronic de  
selectie aleatorie, organizatorul va extrage beneficiarii a 100 de produse Allview - cadou. Castigatorii vor  
fi anuntati pe https://www.allview.ro/, in termen de 30 de zile de la finalizarea campaniei si vor fi  
instiintati sub ce forma pot intra in posesia premiului. 
 
 
 

https://www.allview.ro/


SECTIUNEA 5. PREMIILE  

In cadrul Campaniei vor fi acordate 100 de premii, produse Allview, prin tragere la sorți.  

Premiile vor fi trimise direct catre persoanele alese drept castigatoare, intre 30 – 45 zile, de la data 

validarii premiului 

Castigatorii, care nu pun la dispozitia organizatorului datele de care acesta are nevoie pentru a il pune in 

posesia premiului, vor pierde calitatea de castigator si nu pot avea pretentii ulterioare. 

Nu se poate cere inlocuirea premiilor cu alte bunuri. 

 

A5READY 5 

D1SENIOR 12 

V-Bass 12 

POWER BANK 3000 mAh 12 

ALLBOARD 8.5” 12 

ALLVIEW AllFit 12 

VISUAL VR4 white 12 

TV Allview 43ATC5000-U + Chromecast 

CADOU 1 

ALLBOOK X 1 

VIVAC701 3 

VISUAL VR1 12 

P7LITE 3 

Pachet Allview Smart Security 3 

 

 

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE 

 Prin participarea la Concurs toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze 

tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea 

acestora atragand descalificarea/excluderea din concurs. 

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari 

necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului sau dupa termenul de revendicare a 

premiiilor  prevazute in prezentul Regulament Oficial. 

 



SECTIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, care au 

împlinit 18 ani. 

  

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE 

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale 

stocate pe durata Campaniei, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, care poate fi 

consultat pe https://www.allview.ro/confidentialitate. 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii 

fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat 

sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. 

  

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI 

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, 

inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua 

prezenta Campanie. 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele 

judecatoresti romane competente. 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. 

 

https://www.allview.ro/confidentialitate

