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S-a solicitat autentificarea prezentului inscris 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE 

„Tuborg da tonul la Revelion” 

 

Articolul 1. ORGANIZATORUL 

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „Tuborg da tonul la Revelion” (denumită în 

continuare „Campania”) este societatea CARLSROM BEVERAGE CO  SRL, persoană 

juridică română, cu sediul social în Bucureşti, Bd-ul Unirii nr. 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, 

sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub 

nr.J40/20007/1994, cod unic de înregistrare RO6366621, reprezentată legal de dl. George 

Octav Cobzareanu, administrator. 

1.2. Campania se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului regulament oficial 

(denumit în continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. 

Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, conditiilor şi 

prevederilor prezentului Regulament. 

1.3. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe întreaga 

durată de desfăşurare a Campaniei, în format tipărit, în urma unei solicitări scrise transmise 

Organizatorului CARLSROM BEVERAGE CO SRL, la adresa Bd-ul Biruintei nr.89, Oras 

Pantelimon, Judet Ilfov sau în format electronic, prin accesarea paginii web www.tuborg.ro.  

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica prevederile prezentului 

Regulament. Orice modificări/completări ale prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse 

în acte adiţionale care vor fi comunicate publicului prin afisare pe pagina web mentionata la 

punctul 1.3. de mai sus.   

Articolul 2. DURATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE 

2.1. Campania se va desfăşura în perioada 10 noiembrie 2016 – 31 decembrie 2016 

(denumită în continuare „Durata Campaniei”) in locatii de tip HORECA (restaurante, pub-

uri, cluburi, baruri) (denumite in continuare “Locatii”) apartinand societatilor identificate in 

Anexa nr.1, parte integranta a prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de 

a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe oricând si in mod discretionar durata de 

desfăşurare a Campaniei, cu condiţia notificării prealabile a participanţilor, prin publicarea 

unui anunt in acest sens pe pagina web prevăzuta la punctul 1.3. al Articolului 1 de mai sus. 

2.2. În cazul suspendării/încetării/întreruperii Campaniei înainte de termenul menţionat la 

punctul 2.1. de mai sus, Organizatorul nu vor avea nicio obligaţie către participanţi, cu 

excepţia notificării lor cu privire la suspendarea/încetarea/întreruperea Campaniei, neputând 

fi obligat la plata vreunei sume băneşti cu titlu de despăgubire.  

2.3. Campania se desfăşoară pe teritoriul României, in Locatiile menţionate în Anexa nr. 1, 

parte integrantă a prezentului Regulament. 
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Articolul 3. PRODUSUL PARTICIPANT LA CAMPANIE 

3.1. Produsele participante la Campanie (denumit în continuare „Produse participante”) 

sunt sticla 0.5L Tuborg, sticla 0.33L Tuborg, pahar draught 0.4L Tuborg si sticla 0.5L Tuborg 

Christmas Brew comercializate in locatiile participante pe Durata Campaniei.  

3.2. Produsele participante vor putea fi achiziţionate de participanţii la Campanie în zilele de 
luni pana duminică pe Durata Campaniei şi cu respectarea programului de funcţionare a 
Locatiilor  menţionate în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului Regulament.  

Articolul 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE 

4.1. Campania se adresează persoanelor fizice, rezidente în România şi care au împlinit 

vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei, acceptă termenii şi condiţiile prezentului 

Regulament si au achiziţionat simultan două produse participante la Campanie dintr-una din 

Locatiile menţionate în Anexa nr.1 a prezentului Regulament. 

Persoanele fizice, rezidente în România, cu vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei 

care îndeplinesc condiţiile prevăzute in paragraful de mai sus vor fi denumite în cele ce 

urmează „Participanţi”. 

4.2. Nu au drept de participare la Campanie salariaţii CARLSROM BEVERAGE CO SRL,  

societatii UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL (j40/11906/1994, CUI RO 

5857302) precum şi ai partenerilor contractuali ai Organizatorului implicaţi în organizarea şi 

desfăşurarea Campaniei. Dispozitiile articolului 4.2. se aplica in mod corespunzator si 

urmatoarelor categorii de persoane: soţul/soţia, fratele/sora şi rudele de gradul I (copii, 

părinţi) ale persoanelor fara drept de participare la Campanie, mentionate mai sus. 

Articolul 5. PREMIILE CAMPANIEI 

5.1. Premiile oferite în cadrul Campaniei (denumite în continuare „Premiile”) constau în: 
 

Denumire premiu Cantitate 
Pret unitar 

(TVA 
inclusa) 

Total (TVA 
inclusa) 

Doza Tuborg Christmas Brew 0.5L 600 1.32 792 

Invitatie dubla petrecere Revelion 
Sala Polivalenta Cluj 

100 340 34.000 

TOTAL LEI 34.792        

  
5.3. Valoarea totala a premiilor este 34.792 Lei TVA inclusa. 

Articolul 6. MECANISMUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI 

6.1. La fiecare 2 Produse participante achizitionate simultan dintr-una din Locatiile 

menţionate în Anexa nr.1 a prezentului Regulament, Participantul va primi pe loc un talon 

răzuibil. Daca pe talonul răzuibil este înscris unul din Premiile menţionate la Articolul 5, 

talonul este câştigător. 

6.2. Pentru a primi Premiul, Participantul trebuie să predea talonul castigator personalului 

din Locatia respectiva si sa revendice Premiul. Premiul trebuie revendicat in ziua 

achizitionarii Produselor participante. Premiile nu se pot revendica la o data ulterioara 
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acestui moment. Atribuirea Premiilor se va face in limita stocului disponibil de Premii al 

Organizatorului si al Locatiei. 

6.3. În cazul în care Participanţii nu solicită atribuirea Premiilor, in termenul prevazut la 

punctul 6.2. de mai sus si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, aceştia vor 

pierde dreptul de a mai solicita respectivele Premii.  

6.4. Eventualele reclamaţii cu privire la modul de atribuire a Premiilor vor fi făcute la 

momentul atribuirii lor sau cel mai tarziu in ziua urmatoare, cu respectarea programului de 

funcţionare mentionat la Articolul 10 de mai jos, conform prevederilor Articolului 6. Orice 

reclamaţii făcute de Participanţi, ulterior acestor momente, nu vor fi luate in considerare. 

 

6.5. Daca în urma verificărilor efectuate se va constata că persoana care solicită premiul nu 

îndeplineşte condiţiile stipulate în Articolul 4 de mai sus, cu privire la dreptul de participare la 

Campanie precum şi cele prevăzute in cuprinsul prezentului articol, se va refuza atribuirea 

către Participant a Premiului solicitat. 

6.6. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a Premiilor şi nici nu este permisă 

schimbarea premiilor cu alte produse. Premiile care nu au fost atribuite in cadrul prezentei 

Campanii vor fi returnate Organizatorului. 

Articolul 7. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ 

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi 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. 

7.2.  Legea aplicabilă este legea română. 

Articolul 8. TAXE ŞI IMPOZITE 

8.1. Organizatorul Campaniei nu este răspunzător pentru plata taxelor sau a altor obligaţii 

fiscale legate de Premiile acordate oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă 

aplicabil veniturilor individuale provenite din Premii, dacă va fi cazul, impozit pe care 

Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul 

de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

Articolul 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile pe care le vor considera 

necesare în cazul constatării vreunor tentative de fraudă săvârşite de Participanţi cu ocazia 

participării la Campanie. 

Articolul 10 DATE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI  

10.1. Pentru sugestii sau reclamaţii Organizatorul poate fi contactat între orele 10.00-17.00 

la numărul de telefon 021.205.5000, interior 5171 – numere cu tarif normal.  

 

ORGANIZATOR, 

SOCIETATEA CARLSROM BEVERAGE CO  SRL 
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Prin GEORGE OCTAV COBZAREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 – LISTA LOCATII 
 

 

 

DENUMIRE  FIRMA FRONTISPICIU ADRESA 

Medica Sol Living str.Piezisa nr.16, Cluj Napoca, Cluj 

Legeneral Le general str.eroilor,nr.18,Cluj Napoca,Cluj 

Cresco Invest Casa Vikingilor str.Al.Vlahuta nr.43, Cluj Napoca, Cluj 

Deme Bar Uni Pub str.Piezisa nr.4, Cluj Napoca, Cluj 

Tradis City Toskana 
b-dul 21 decembrie 1989 nr.131-135, Cluj 
Napoca, Cluj 

Cridens Top Toskana str.Bucegi nr.13-15, Cluj Napoca, Cluj 

Mta Image Uni Sport Bar Splaiul Independentei, Cluj Napoca, Cluj 

Zorki Moonshaine str.Ion Ratiu nr.10, Cluj Napoca, Cluj 

Antocal Post Office 
str.Regele Ferdinand nr.33, Cluj Napoca, 
Cluj 

Sisters Café Sisters Café str.Universitatii nr.2, Cluj Napoca, Cluj 

Sancho Panza Fajita 
Place Sancho Panza 

str.Memorandumului nr.26, Cluj Napoca, 
Cluj 

Reban Klausen str.virgil fulicea nr.2, Cluj Napoca, Cluj 

O'Peter's O'Peter's str.Vasile Goldis nr.4, Cluj Napoca, Cluj 

Club 30 Plus Club 30 str.Avram Iancu nr.29, Cluj Napoca, Cluj 

Caffe Papillon Papillon str.Emil Isac nr.9, Cluj Napoca, Cluj 
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Tehnoredactat la CONFIDES – Societate Profesională Notarială, cu sediul în Municipiul 

Bucureşti, Sectorul 3, Strada Franceză numărul 2-4, etajul 2, într-un singur exemplar original 

care se păstrează în arhiva biroului notarial. S-au întocmit trei duplicate din care unul pentru 

arhiva biroului notarial şi doua pentru Organizator Societatea CARLSROM BEVERAGE CO  

SRL prin George Octav Cobzareanu. 

ORGANIZATOR 

SOCIETATEA CARLSROM BEVERAGE CO  SRL 

Prin George Octav Cobzareanu, administrator 


