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REGULAMENTUL PROMOŢIEI “MAŞINA CU PREMII” 

 

 

1. ORGANIZATORUL PROMOŢIEI  

 

Organizatorul promoţiei “Maşina cu premii”, denumită în continuare “Promoţia”, este SC MIDOCAR SRL, 

cu sediul în Bucureşti, Şos. Odăi 219-225, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti sub Nr. J40/7349/2002, Cod de Înregistrare Fiscală RO 4992254, denumit în 

continuare “Organizatorul”. 

 

2. DURATA PROMOŢIEI, ARIA DE DESFĂŞURARE 

 

Promoţia “Maşina cu surprize” se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 15 iunie 2012 – 1 

octombrie 2012 inclusiv şi este valabilă la cele două reprezentanţe ale Organizatorului, MIDOCAR 

Otopeni şi MIDOCAR Vitan. 

 

3. PARTICIPANŢI ŞI PRODUSE PARTICIPANTE 

 

3.1. La Promoţie poate participa orice persoană fizică sau juridică ce achiziţionează, în perioada 15 iunie 

2012 – 1 octombrie 2012 (“Participanţi”), un autoturism nou marca Volkswagen de la oricare dintre cele 

două reprezentanţe ale SC MIDOCAR SRL. Persoanele fizice sau juridice participante trebuie sa fie 

consumatorul final al produselor participante si acordate in cadrul promotiei. 

 

Autoturismele participante la promoţie sunt toate modelele din gama Volkswagen: Volkswagen up!, 

Volkswagen Beetle, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Jetta, 

Volkswagen Passat, Volkswagen CC, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Sharan, Volkswagen Tiguan, 

Volkswagen Touareg, indiferent de variantele de dotare alese de către client, cu condiţia ca autoturismul 

achiziţionat în perioada 15 iunie 2012 – 1 octombrie 2012 să fie livrat până la data de 15 noiembrie 

2012. 

 

3.2. In cazul persoanelor fizice, pot participa cetăţeni de orice naţionalitate şi rezidenţă, cu vârsta minimă 

de 18 ani împliniţi în ziua achiziţionării autoturismului. 

 

3.3. Datele personale de identificare furnizate de către Participanţi trebuie să fie corecte, complete şi 

conforme cu realitatea. 
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4. MECANISMUL PROMOŢIEI 

 

4.1. Fiecare persoană fizică sau juridică care achiziţionează de la Organizator minim un autoturism 

Volkswagen participant la Campanie, în perioada 15 iunie 2012 – 1 octombrie 2012 inclusiv, beneficiază, 

la alegere, de unul dintre cele cinci cadouri. Achiziţionarea minim a unui produs participant la Promoţie 

cu respectarea termenului de livrare până la data de 15 noiembrie 2012 sunt condiţii necesare şi 

suficiente pentru ca Participanţii să beneficieze de unul dintre produsele/ serviciile Promoţiei. 

 

Persoanele fizice si juridice care achiziţionează minim un autoturism nou Volkswagen participant la 

Promoţie în perioada 15 iunie 2012  – 1 octombrie 2012 inclusiv sunt inscrişi automat la Promoţie, după 

emiterea primei facturi aferente achiziţionării autoturismului (factură de avans sau factură pentru plata 

integral a maşinii). 

 

Clientul intra în posesia serviciilor/ produselor din Promoţie după livrarea autoturismului.  

 

4.2. În cadrul Promoţiei participă doar comenzile pentru autoturismele noi Volkswagen. La promoţie nu 

participă maşinile vândute prin celelalte divizii ale MIDOCAR: Volkswagen Autovehicule Comerciale, 

Audi sau Weltauto. 

 

4.3. Promoţia se aplică la fiecare autoturism achiziţionat, indiferent de numărul de comenzi per client.  

 

4.4. Promotia se aplica si in cazul achizitionarii autoturismelor, de catre persoanele fizice, prin programul 

REMAT. 

 

5. CADOURILE OFERITE 

 

5.1. Fiecare achiziţie a unui autoturism din cadrul Promoţiei îi oferă clientului posibilitatea de a alege unul 

dintre următoarele cadouri: 

 

A. Numai în cazul persoanelor fizice participante, Organizatorul oferă un pachet pentru week-end la 

Alpin Resort 4* Poiana Brasov, in perioada 15 iunie – 15 octombrie, care include cazare în cameră dublă 

standard şi următoarele: 

Ziua 1: cină Gourmet la lumina lumânărilor; un cocktail în Club Vogue; 

Ziua 2: mic dejun în cameră (la cerere); plimbare cu coş de picnic pe masivul Postăvaru; cina 

Champagne în Salonul A’Propos 

Ziua 3: mic dejun; check out. 

Accesul este liber la piscină, la sala de fitness şi la jacuzzi, iar terapiile SPA beneficiază de 15% discount 

pe toată perioada cazării. 
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Rezervările la Alpin Resort 4* Poiana Braşov se pot face după livrarea autoturismului şi sunt 

responsabilitate a participanţilor persoane fizice. În acest sens, acestia din urma vor efectua o rezervare 

la Alpin Resort 4* Poiana Brasov în funcţie de perioada în care doreşte să meargă şi în funcţie de 

locurile disponibile în cadrul hotelului. În funcţie de rezervarea efectuată de participantul persoana fizică, 

Organizatorul se va ocupa de validarea acesteia pe baza datelor comunicate de reprezentantul Alpin 

Resort 4* Poiana Brasov. 

 

B. Accesorizarea autoturismului cu produse marca Prestigio: GPS şi Video Recorder. 

Produsele beneficiază de garanţie 24 de luni, oferită de către furnizor. 

 

C. Accesorii originale Volkswagen. Participantul poate alege accesorii în valoare de 300 euro (TVA 

inclus) 

Garanţia pentru aceste accesorii se acordă diferit, în funcţie de produs. 

 

D. La alegere, o bicicletă de oraş clasică sau pliabilă oferită de Bike Shop (http://www.bikenature.ro) 

Bike Shop oferă prima revizie gratuită a bicicletei şi garanţie 24 de luni. Oferta valabila doar pentru 

persoanele fizice. 

 

E. 100 de litri de combustibil.  

 

5.2. Participanţii beneficiază de cadourile din Promoţie menţionate la punctele A., B., C., D., E. numai 

după livrarea autoturismului. Alte detalii privind cadourile vor fi comunicate de către Organizator fiecarui 

participant. 

 

5.3. Participanţii vor opta pentru un singur cadou din cele enumerate mai sus. Această promoţie nu se 

cumulează cu alte oferte sau discount-uri acordate de catre MIDOCAR. 

 

6. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR  

 

Clientul nu poate opta pentru primirea contravalorii cadourilor în bani sau alte obiecte şi nici nu poate 

solicita modificări ale caracteristicilor cadourilor oferit de către Organizator. 

Odată exprimată în scris opţiunea pentru unul dintre cadourile, Participanţii nu-si pot schimba alegerea. 

 

7. TAXE SI IMPOZITE 

 

7.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promoţionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal.  

 

http://www.bikenature.ro/
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7.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligaţii financiare legate de premiul 

oferit, acestea fiind în sarcina câştigătorului.  

 

8. REGULAMENTUL PROMOŢIEI 

 

Regulamentul de desfăşurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe website-urile 

www.midocaracter.ro, www.midocar.ro si pe pagina de Facebook www.facebook.com/Echipa.Midocar 

dar şi la sediul Organizatorului.  

 

9. FORŢA MAJORĂ  

 

9.1. Forţa majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către 

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

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

Regulament. 

 

9.2. Dacă intervine o situaţie de forţă majoră care împiedică şi/sau întârzie total sau parţial executarea 

Regulamentului şi continuarea Promoţiei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind 

îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, 

conform Art.1351 din Codul Civil. 

 

9.3. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră este obligat să comunice participanţilor Promoţiei existenţa 

acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  

 

9.4. Cazul de forţă majoră va fi comunicat pe website-urile www.midocaracter.ro si www.midocar.ro. 

 

10. ÎNCETAREA CAMPANIEI  

 

Prezenta Promoţie poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră şi/sau în 

cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a o continua şi/sau în 

cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfasurarea Promoţiei să presupună 

mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfăşurarea Promoţiei. 

 

11. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

 

11.1. Participarea la această Campanie confirmă acceptarea necondiţionată a fiecărui participant ca 

datele sale cu caracter personal să poata fi folosite de Organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial 

şi/sau temporal. Datele pot fi utilizate şi în scop fiscal, în vederea declarării câştigurilor şi impozitelor 

aferente. 

http://www.midocar.ro/
http://www.facebook.com/Echipa.Midocar
http://www.midocaracter.ro/
http://www.midocar.ro/
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SC MIDOCAR SRL este înscrisă în Registrul de Evidenta a Operatorilor de Date cu Caracter Personal 

sub nr. 10947. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi 

ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Legii nr. 365/2002 privitoare la 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC MIDOCAR SRL are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă datele personale ale participanţilor la concursuri. 

 

11.2. Prin participarea la Promoţie, participanţii acceptă în mod necondiţionat şi explicit ca datele 

personale de identificare să fie utilizate şi stocate într-o baza de date, aceasta putând fi folosită de către 

Organizator sau subcontractanţi al acestuia, ulterior, în cadrul altor acţiuni similar de promovare, pentru 

publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării cadourilor etc. 

 

11.3. Organizatorul poate face publice informaţiile privind numele participanţilor prezentei Promoţii şi 

orice alte date pe care le consideră necesare. 

 

11.4. Dacă participanţii nu solicită în scris altfel, aceştia sunt de acord cu colectarea şi utilizarea 

informaţiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.  

 

11.5. Participanţii îşi pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor personale sau pentru primirea 

oricărei informaţii sau corespondenţă, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, transmisă la adresa 

Organizatorului.  

 

12. TEMEIUL LEGAL 

 

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, H.G. nr. 333/2003  – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 

privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă şi Legea 677/2001 – privind protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  

 

13. LITIGII 

 

13.1. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către 

Organizator este definitivă.  

 

13.2. Prin participarea la această Promoţie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.  
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13.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Promoţie se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele 

judecătoreşti din Bucureşti.  

 

13.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Promoţiei şi va face public acest 

lucru atât prin intermediul website-urile www.midocaracter.ro si www.midocar.ro, cât şi prin afişare la 

sediul acestuia. 

 

14. ALTE REGLEMENTĂRI  

 

14.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea 

Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei 

apărute.  

 

14.2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea 

validării unui participant, cauzată de schimbarea datelor de contact ale participantului sau neprimirea, 

necitirea corespondenţei de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru 

desfăşurarea Promoţiei în conditiile normale conform celor prezentate, însă nu îşi asumă răspunderea 

pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale participanţiilor, care nu vizează incălcari ale cadrului 

legislativ în vigoare.  

 

14.3. Organizatorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere în cazul în care participanţii validaţi nu 

beneficiază de cadourile oferit de către Organizator din motive care nu ţin de acesta din urmă şi nici de 

acţiunile şi/sau inacţiunile participanţilor pe toată perioada desfăşurării Promoţiei. 

 

 

 

 

 

http://www.midocaracter.ro/
http://www.midocar.ro/

