
 
 

Regulamentul Campaniei „Perechea de care te-ai indragostit!”  
21 FEBRUARIE 2022 – 10 MARTIE 2022 

 
Art. 1 - Organizatorii şi Regulamentul oficial al Campaniei  
Campania „Perechea de care te-ai indragostit!”, denumită în continuare "Campania", este 
organizată şi desfăşurată de către: 
CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
bulevardul Unirii, numărul 27, bloc 15, scara 2, etaj 1, apartament 24, sector 4, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului, de pe lângă Tribunalul București, cu numărul J40/20007/1994, având 
cod unic de înregistrare 6366621, atribut fiscal RO, reprezentată de Administrator GREEN OWL 
MANAGEMENT SERVICES S.R.L., prin Tzafrir Granat, în calitate de ORGANIZATOR. 
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament 
oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).   
Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada 
Campaniei pe www.tuborg.ro. 
 
Art. 2 - Teritoriul, logistica şi durata de desfăşurare a Campaniei 
Campania este organizată şi se desfăşoară în magazinele participante, enumerate in Anexa 1. 
Perioada de desfasurare a campaniei este 21 FEBRUARIE 2022 – 10 MARTIE 2022 (denumita in 
continuare „Durata Campaniei”).  
În situaţia în care Organizatorul decide, sa prelungeasca sau sa inceteze Campania, acest fapt va fi 
adus la cunoştinţă publică prin intermediul site-ului www.tuborg.ro. 
 
Art. 3 - Produsele participante 
(1) Produsele participante în Campanie sunt: 

- Tuborg sticla 330ml 
- Tuborg sticla 750ml 
- Tuborg doza 500ml 

 
Art. 4 - Dreptul de participare 
 Participantii trebuie sa îndeplineasca următoarele criterii pentru a participa la Campanie: 

- au implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei. 
- au cumpărat, pe durata Campaniei, produsele participante in campanie; 
- prin participarea la această Campanie acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui 

Regulament oficial. 
 
Art. 5 - Mecanismul Campaniei 
Participantul achizitioneaza produsele participante la Campanie conform art.3, alin.1. din magazinele 
participante. La 1 doza Tuborg 500ml achizitionata participantul primeste pe loc gratuit o doza 
Tuborg 500ml, la 1 sticla Tuborg 330ml achizitionata primeste pe loc gratuit o sticla Tuborg 330ml, la 
1 sticla Tuborg 750ml achizitionata primeste pe loc gratuit o sticla Tuborg 750ml. Produsul gratuit 
este un produs Tuborg de acelasi gramaj, de aceeasi impachetare ca si produsul cumparat.  
Limita produselor achizitionate este de 5 produse Tuborg pe un bon fiscal.  
Solicitarea premiului se face pe loc la casa de marcat, prezentand bonul fiscal, dovada achizitiei.  
Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor şi nici nu se pot schimba premiile cu alte 
produse. 
 
Art. 6 - Reclamații. Litigiile şi legea aplicabilă 
Reclamații: orice reclamații privind organizarea, desfășurarea prezentei Campanii sau premiile 
acordate vor fi comunicate Organizatorului până cel tarziu în 30 de zile de la data încetarii Campaniei, 
la adresa sediului secundar situat in Bd. Biruintei 89, Pantelimon, Ilfov sau prin email la adresa: 
reception@tuborg.ro  
(2) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, şi oricare dintre Participanţi, pe de altă 
parte, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu va fi posibilă, litigiile vor fi 
soluţionate de către instanţele judecatoresti competente de la sediul Organizatorului. 



 
 

 (3) Legea aplicabilă este legea română. 
 
Art. 7 - Taxe 
Organizatorul Campaniei și Partenerul nu sunt raspunzatori pentru plata taxelor, impozitelor sau a 
altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil 
veniturilor individuale provenite din premii – atunci când este datorat, 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. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
 
 
Organizator: CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L. 
 
 
  



 
 

Anexa 1.  
Magazinele Participante 

 



 
 

 
 


