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DUPLICAT.1

+ prezentului inscris

OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE,,MERGI PE FEELING
2023" din perioada 19 DECEMBNIF,2022 - 4IANUARIE 2023

SECTITINEA 1. ORGANIZATORT]L SI REGULAMENTTJL OFICIAL AL CAMPAIYIEI
1.1. Campania promofionald 'o MERGI PE FEELING iN 2023" (denumita in continuare

"Campania") este organtzata si desfasrnata de societateaSMART BIKE SHARING SRL, persoand
juridicd de drept rom6n, cu sediul social in str. Marcel Iancu 3-5, sector 2, Bucureqti, av6nd Cod unic
de inregistrare RO38993467, Numdr de ordine in Registrul Comerfului J40133I612018, cu contul
bancar RO18RNCB0088158613830001 deschis la BANCA COMERCIALA ROMANA, reprezerfatd
de Adrian Stanciu
Campania se desfasoara cu suportul agentiei Societatea OPTIMUS PERFORMANCE
MARI(ETING S.R.L., persoand juridici de drept romdn, cu sediul social in Mun. Bucure;ti, Str.

Emanoil Porumbaru, nr. 13, Sector 1, av6nd Cod unic de inregistrare RO3303I470,Numbr de ordine
in Registrul Comerfului J401431012014, cu contul bancar RO22BTRLRONCRT038732220I, deschis
la Banca Transilvania, Sucursala Victoria,reprezentatd de dl. Ciprian SUSANU
1.2. Participantii sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial (denumit in
continuare "Regulamenful Oficial" sau "Regulamentul").
1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romani4 pe

website-ul https://bicicletapegas.ro De asemene4 Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei
solicitari scrise prin post4 in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat laafi. I.l. de mai
sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
1.5. Oryanzatonrl isi rezervadrepflrl de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul
derularii Campaniei, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public
a modificarilor respective pe website-ul Campaniei promotionale https://bicicletapegas.ro.
1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numite vor fi numite in continuare impreuna "societatile implicate in
organizarea Campaniei".
1.7. Potrivit liberei decini a Organrzatodui, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare s7sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de

materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar
prevederile Regulamentului vor prevala.

SECTIT]NEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
2.1. Campania promotionala este organrzata si se desfasoara pe integ teritoriul Romaniei, in mediul online,
pe paginile Pegas de Facebook (https://www.facebook.com/bicicletelepegas) qi Instagram
(trups:ltwww.instagra ),, in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

SECTIT]NEA 3. DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania se va desfasura in perioada 19 DECEMBRIE 2022 - 4 IANUARIE 2023, oru23:59:59,
inclusiv (denumita in continuare'oPerioada Campaniei").
3.2. Canryana se va demla conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu
pentru toti Participantii. Organizatonil. isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe

parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa

intre in vigoare de la data publicarii acestora pe https://bicicletapegas.ro
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii
acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

SECTIT]NEA 4. DREPTT]L DE PARTICIPARE
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4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor frzice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data
Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta,
temporara, inRomania.
4.2.Laaceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatonrlui.
b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei.
c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai
Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi.

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti ladatainceperii Campaniei. Organizatorul isi
rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta
minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DESFA$URARII CONCURSULUI
5.1 Condilii priviind inscrierea valabild in Concurs:
Mecanismul de campanie este urmdtorul:
1. Sa detina un cont personal de Instagram qiisau Facebook
2. Sa acceseze contul Pegas de Facebook (https://www.facebook.com/bicicletelepegas) sau

Instagram (https ://www.instagram.com/bicicletelepe gas/)
3. Sd dea like paginii de Facebook (https://www.facebook.com/bicicletelepegas) sau like paginii
de Instagram (https://www.instagram.com/bicicletelepegas/),
4. Sd rdspundd la intrebarea de concurs.
Prin respectarea acestor pasi, utilizatorii sunt inscrisi automat in concurs pentru unul din cele 3 carduri
cadou Pegas, in valoare de 500 lei.
Participantii se pot inscrie la campanie o singura data.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDTJRA DE ACORDARE A
PREMIILOR.
6.1. Premiile si valoarea acestora.

Premiile campaniei constau in 3 carduri cadou de la Pegas, in valoare de 500 lei. Cardurile (acordate
sub forma unor coduri promotionale) se pot vtiliza la achizitia de produse de pe site-ul
www. bicicletapegas. ro
Impozitul corespunzator valorii premiilor va fi retinut la sursa si platit de Organizator la bugetul general
consolidat, in numele castigatorilor Campaniei.
6.2.YaJoareatotalaapremiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 1500 lei TVA inclus.
Procedura de acordare apremiilor Campaniei:
6.3 Premiile se vor acorda prin tragere la sorfi prin random.org dintre to{i participanlii care au comentat
la postare de concurs de pe Facebook (https://www.facebook.com/bicicletelepegas) sau Instagram
(https :i/www. instaeram. com/bicicleteleoeeas/)
Participantii se pot inscrie la campanie o singura data.

6.4. Cdqtigdtorul va fi extras in termen de maxim l0 zile lucrdtoare de la data frnalizdrii campaniei.
Pentru premiu, va fi extras cdte un singur un cdqtigdtor.
6.5. C6qtigdtorul va fi contactat ulterior in termen de maxim l0 zile lucratoare pentru a oferi datele de

livrare pentru acordarea premiilor pe pagina de Facebook sau Instagram. Timpul maxim de raspuns cu
datele solicitate este de 3 zile lucratoare de la data primirii mesajului.
6.6 Extragereava fi inregistrata si se va efectua de catre un reprezentant al agentiei.
6.7. Rezultatul extragerii se va publica pe pagina de Facebook
(https://www.facebook.com/bicicletelepegas) sau Instagram
(https ://www. instagram. com/bicicletelepe gas/).

6.8. Cdgtigdtorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte qi nici
nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel ale premiilor.
6.9. In cazul in care, din lipsa stoc disponibil, sau din alte motive independente de vointa
Organizatorului, un premiul nu se poate acorda, el va fi inlocuit cu un altul de valoare similara.
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desemnarii castigatorului, Organizatorul va proceda la validarea acestuia, ocazie cu care
verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor in Concurs, precum si

modului de desfasurare a acestuia.
Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara
indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:
(1) Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Sectiunii 5 din regulament;
(2) Inscrierea in Concurs sa se realizeze conform Sectiunii 5 din regulament;
(3) Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Sectiunii 5 din regulament;
(4) Participantul desemnat castigator va fi contactat pe Facebook sau Instagram de catre Organizator,
in maxim l0 zile de la momentul finalizarii tragerii la sorti. In cazul in care prin aceasta modalitate
castigatorul nu va raspunde in termen de3 zile lucratoare de la momentul in care a fost informat printr-
un mesaj privat, premiul va ramane in posesia organizatorului,
(5) Pentru a fi validat drept castigator, Participantul va fumiza Organizatorului informatiile solicitate
in legatura cu participarea sa la Concurs, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la momentul
contactarii, dupa cum vrmeaza:
- nume si prenumel
- adresa de mail;
- numar de telefon;
- CNP - intrucat organizatorul trebuie sa plateasca impozitul pe venit retinut la sursa, in numele
castigatorului.
Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestora pe pagina de Facebook
(https://www.facebook.com/bicicletelepegas) qi Instagram
(https://www.instagram.corn/bicicletelepegas/) in cadrul unei postari qi / sau story referitoare concurs
in termen de maximum 20 zile calendaristice de la data incheierii procesului de validare a

castigatorilor.
6.17 . Intrarea in posesia premiilor
Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele cu caracter personal furnizate Organizatorului nu
atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact fumizate de castigator fiind in
responsabilitatea exclusiva a acestuia.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi
contactat din cauza numelui, adresei de e-mail sau a altor date de contact incorecte / incomplete
Organizatorul nu va fi responsabil pentru intdrzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de cdtre

furnizorii de servicii de curierat.

SECTIT]NEA 7. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPT]NDERII IN CADRUL CAMPANIEI
7 .I. Organzatorul si societatile comerciale implicate in organrzarea si derularea Campaniei promotionale nu
isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum
ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de intemet, probleme cu reteaua electric4 erori cauzate de intreruperea
neasteptata a serviciului de hosting al website-ului https:i/bicicletapegas.ro sau alte motive independente de

Orgamzator. Prin inscrierea in Campaniapromotionala, Participantii sunt de acord sarespecte Regulamentul
Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de

implementarea acesteia. Datele personale colectate in cadrul prezentei Campanii vor fi pastrate pentru o
perioada de 6 luni, apoi vor fi sterse, mai putin datele personale aferente participantilor care au optat pentru
comunicari ulterioare de marketing si publicitate din parteaOrganizatorului.
7 .2. Organizatorul Campaniei:
a) nu este raspunzator pentru deteriorare4 disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii
acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;
b) nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu
premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.
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7.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinr}f \,
si este de acord cu urmatoarele: o\." '
a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea. tr)Re.
b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest :{E
Regulament Oficial.
7.4. Orgamzatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea incluzand dar fara a se limita la, pentru

situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact
comunicate pentru intrarea in posesia premiului.
7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in
Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate,fwa ca

Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.
7.6. Organtzatorul isi rczewa dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteazabunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

7.7. Organzatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furntzate de catre

Participanti.
7.8. Organizatoralnu are nicio obligatie de a intetine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar

ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.
7 .9. Daca sunt identifi cate cant,"i. de fraudare a inscrierilor, Organrzatorul are dreptul de a nu pune in posesia

castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel
primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante
judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform
Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiua a Organizatonrlui fata de castigator
ince,teaza.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE
8.1. Organizatorulnu 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 Aganizatorul este obligat sa il calculeze,potivitpremiilor pe care

fiecare dinte acestia le ofera si a caror valoare o suport4 sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform
prevederilor Legii rv. 57112003 privind Codul Fiscal.

SECTIT]NEA 9.INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
9.1. Prczenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 tn cazul

aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organtzatonrlui, din
motive independente devointasa, de acontinuaprezenlaCampanie promotional4 darnumai dupaintocmirea
unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul
https ://bicicletapeeas.ro

SECTITJNEA 10. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPT]NZATOARE
10.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile/prevalidarile facute pebazaunor documente fiscale care fac
parte din alte Campanii, sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori

de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale

sau ale elementelor componente datorate manewarii acestora, precum si inscrierile pe Facebook
(https://www.facebook.com/bicicletelepegas) sau Instagram
(https://www.instaeram.com/bicicletelepegas/) in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi
luate in considerare de Organizator.
10.2. Organizatoral,Agentia si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor
fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale, precum si pentru elemente

componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 11. LITIGII



cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala,

vor fi solutionate pe cale amiabila.Dacanu este posibila rezolvarealitigiilor pe cale amiabila partile

in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla

Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa

pana la data de 4 ianuaie 2023 .

SECTIT]NE A 12. FORTA MAJORA
12.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi

controlat, remediat sau prevazut de catre Organzator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

I22.Dacaosituatie de forta majora impiedica sau intarzietotalsau partial executarea Regulamentului Oficial

si continuarea Campaniei, Orgamzatod va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale

pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intnziata. Daca va invoca forta majora,

Organizato6 este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile

lucratoare de la aparitiacanilui de forta majora.

l2.3.lnintelesul prezentului Regulament Oficial constituie c.azrrri. de forta majora urmatoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala.

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor.

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace.

d) orice reglementare care poate apareaulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate

ilirternce sau modifica termenii acestuia'

I2.4.Enxnerareadin articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizatanumai in scop exemplificativ.

SECTITINEA 13. ALTE CLAAZE
1 3.1 . prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor

,., prevederilor, termenilor si conditiilor prezenhrlui Regulament Oficial.

iZ.Z. Regulamentul Oficiat al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul
n,.,, 

Campaniei https://bicicletapegas.ro. De asemene4 Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei

solicitari scrisi prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat Laart.1.1. din

prezentul regulament, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

133.pr"r"ntul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei

de Guvem nr. ggDOOO privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior

modificata prin Legea nr. 6502002.
Procesat si autentificat de Societate Profesionald Notariald VERITAS, astazi data

autentificarii, intr-un exemplar original care ramdne in arhiva biroului notarial qi 4 (patru) duplicate,

din care unul va ramdne in arhiva biroului notarial, qi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pdrfilor.

DINICU ELENA-LILIANA
in calitate de mandatar al

MEDIAPOST HIT MAIL S.A.

S.S
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