
Statutul  tombolei “ Trage și câștigă” 

 1. Organizatorul tombolei: 

Tombola este organizată de:  

AUTOCAR TAZNE ZARIADENIA SRL 
Huta Voivozi nr 46 
417550 Sinteu 
CUI: RO29827465 , J05/290/2012 
Romania 
 
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți 

participanții. 
 

 1. Condiții de participare la concurs: 
Se poate înscrie și poate câștiga extragerea orice persoana fizica care îndeplinește următoarele 
condiții:  
 - sa aibă vârsta minima de 18 ani;  
 -îndeplinește condițiile concursului; 
 -este de acord cu regulamentul concursului; 
 -este de acord cu statusul concursului. 
 
 Nu pot participa angajați ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora.  
La extragere nu pot participa angajații organizatorului competiției, precum și apropiații acestora. 
Dacă în urma extragerii persoana desemnata câștigătoare îndeplinește condițiile de mai sus, aceasta 
este exclusa din concurs, rezultând pierderea dreptului de a câștiga, premiul nu va fi predat și va 
rămâne la dispoziția organizatorului concursului. 
O data înscris în competiție, concurentul este de acord cu regulamentul concursului și cu prezentul 
status al concursului. 
 
 2. Durata desfășurării tombolei 
Perioada de desfășurare a tombolei este începând cu data de 06.10.2021 pana în 06.11.2021. 
 
 3. Locul desfășurării tombolei: 
România / punct de lucru: Autocar Tazne Zariadenia srl– Groși nr 53 c, loc Aușeu, Bihor 
  

 4. Regulamentul și desfășurarea concursului: 
Participantul este înscris automat în competiție în urma achiziționării unui cârlig de remorcare și a 
instalației electrice aferente din magazinul nostru Autocar Tazne Zariadenia – Groși nr 53 c   dar și 
montarea acestora la sediul organizatorului- Autocar Tazne Zariadenia – Groși nr 53 c 
1 concurent poate fi introdus de mai multe ori în baza noastră de date ( dacă sunt îndeplinite din nou 
condițiile). 
Competiția se va încheia în data de 06.11.2021 la ora 23:59. În data de 08.11.2021 va avea loc 
extragerea prin extragere aleatorie de către organizatorul concursului a câștigătorului. Acesta va fi 
contactat cel târziu ziua următoare extragerii și va fi publicat numele acestuia și pe pagina de 
Facebook: Autocar – Cârlige de remorcare și remorci. 
Concurentul ia la cunoștință că datele cu caracter personal vor fi prelucrate doar în scopul specificat în 
prezenta politica și nu se vor prelucra în alte scopuri și se vor păstra conform legii. 
 
  

5. Câștigarea, anunțarea câștigătorilor și predarea câștigurilor: 
Premiul concursului constă în o remorca Autocar 7202: 
https://bit.ly/3owzkKe 
 

Câștigătorul va fi extras de către organizatorul concursului în data de 08.11.2021. Numele acestuia va 
fi anunțat într-o postare pe rețeaua de socializare Facebook și , de asemenea, acesta va fi anunțat de 
câștigarea concursului prin telefon sau e-mail.  



Această notificare va include, de asemenea, instrucțiuni cu privire la modul de revendicare a 
premiului, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorului și 
informații privind protecția datelor cu caracter personal.  
În cazul în care câștigătorul nu iși revendica premiul în termenul specificat, renunță la concurs, nu își 
va da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv nu îndeplinește o altă 
condiție conform prezentului statut, pierde dreptul la premiu și nu are dreptul la despăgubire. 
 

Dacă nu este posibil să luăm legătura cu căștigătorul concursului și nici acesta nu contactează 

organizatorul concursului în cel mult 24 de ore de cănd a fost contactat prima dată prin intermediul 

apelului telefonic sau printr-un mesaj scris, acesta pierde dreptul la câștig, iar premiul va merge la 

urmatorul concurent extras.  

Premiul il revendică câștigătorul personal  de la sediul firmei Autocar- Tazne Zariadenia S.R.L, din 

Groși, nr. 53C, jud. Bihor, cel târziu cu o intărziere de  1 zi  de la ora și data stabilite de organizator. 

Pentru revendicarea premiului, concurentul trebuie să aibe asupra lui o carte de identitate pentru 

a fi identificat, cât și factura si dovada plății carligului de remorcare, a instalatiei electrice, cât si 

montajul acestora la sediul organizatorului. 

Câștigurile din concurs sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu cu prevederile art. 110 alin 
(3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în 
legătură cu acestea, fiind în sarcină exclusivă a câștigătorilor  
 
 
 
Câștigurile primite de câștigători reprezintă câștiguri înainte de impozitare. Conform art. 110 alin (4) lit 
a din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, câștigurile dintr-o competiție care nu 
depășește suma de 600 ron sunt scutite de impozit. 
 
Premiul acordat câștigătorului reprezintă un câștig înainte de impozitare, iar organizatorul competiției 
nu este responsabil pentru orice obligații fiscale care decurg din acceptarea câștigătorului a premiului 
sau / Impozitul aferent premiului este achitat de catre organizatorul concursului.  
 
Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile 
oferite, acestea fiind in sarcină persoanei câștigătoare,  
Câștigarea concursului nu este executorie în instanță. Premiul nu poate fi schimbat în numerar. În 
cazul oricăror îndoieli cu privire la respectarea regulilor concursului, organizatorul competiției va 
decide asupra următoarei proceduri. 
 

 6.  Drepturile câștigătorului: 
Câștigătorul ia la cunoștință, ca organizatorul concursului cu acordul câștigătorului ca persoana în 
cauză îi va prelucra datele cu caracter personal pentru a contacta câștigătorul și pentru a livra premiul; 
Pentru a informa despre premiu pe profilul de Facebook al organizatorului; și în scopuri promoționale 
și publicitare, în legătură cu prezentarea concursului și a produselor organizatorului competiției. 
Câștigătorul ia la cunoștință ca organizatorul concursului prelucrează datele personale ale 
câștigătorului în conformitate cu legislația aplicabilă.  
 
 7. Dispoziții finale: 
Regulamentul acestui concurs va fi disponibil la cerere de la organizatorul acestui concurs și pe 
pagina de Facebook a organizatorului concursului : https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro. 
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a scurta perioada concursului, de a o întrerupe sau de 
a modifica regulamentul. Orice modificare a regulamentului concursului va fi anunțată de organizatorul 
concursului pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro pe profilul 
organizatorului concursului.  
Prevederile acestui statut devin valabile și eficiente în ziua publicării lor pe site-ul 
https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro. 
 

https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro
https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro
https://www.facebook.com/autocar.sk


Concurentul se angajează să furnizeze informații adevărate și să procedeze în conformitate cu 
condițiile stabilite în prezentul statut. 
 
Concurentul se angajează, ca prin participarea la acest concurs nu încălca și nici nu va încălca 
reglementările legale sau condițiile prevazute în prezentul statut. 
 
Concurentul trebuie sa aibă la cunoștință că atunci când folosește web site-urile și serverele destinate 
concursului nu este permis sa acționeze cu încălcarea reglementărilor legale în general obligatorii din 
România și / sau cu încălcarea bunelor moravuri și este interzis sa întreprinde acțiuni care ar 
împiedică sau ar încerca să împiedice participarea la concurs a altor concurenți sau care ar periclita 
sau denatura concurența. 
 
Concurentului ii este interzis sa hăruiască alți concurenți. 
 
Fiecare concurent își asuma responsabilitatea pentru utilizarea rețelei de socializare Facebook și 
declară și prin acordul sau la acest statut ca se angajează ca participarea sa la acest concurs nu va 
încălca reglementările și condițiile legale general obligatorii ale concursului. Administratorul, 
proprietarul domeniului, operatorul de găzduire web, proprietarul serverului, furnizorul de conexiuni nu 
isi asuma aceasta responsabilitate.  
 
Fiecare concurent se angajează sa nu dăuneze în niciun fel altor concurenți sau terților sau sa încalce 
condițiile stabilite în prezentul statut. În cazul încălcării acestei condiții, organizatorul concursului are 
dreptul sa excludă concurentul din concurs 
. 
Concurentul se angajează sa nu disprețuiască, sa ridiculizeze sau sa dăuneze în vreun fel intereselor 
organizatorului concursului, bunului sau nume și nu poate promova serviciile altor persoane care se 
afla într-o relație competitiva directa sau indirecta cu organizatorul competiției. În cazul încălcări 
acestei condiții, organizatorul concursului are dreptul să excludă concurentul din concurs. 
 
Fiecare concurent este pe deplin responsabil în mod obiectiv pentru acțiunile legate de concurs și 
utilizarea rețelei sociale Facebook. Organizatorul concursului, operatorul concursului și operatorul site-
ului web nu își asuma aceasta responsabilitate și nu sunt responsabili pentru orice încărcare, găzduire 
de fișiere, descărcare sau incorporare de linkuri.  
 
Concurentul ia la cunoștință și este de acord ca organizatorul concursului are dreptul sa modifice 
prevederile prezentului statut în orice moment sau sa anuleze concursul în orice moment. În cazul 
unei modificări a statutului, concurentul ia la cunoștință și este de acord ca întodeauna este valabila și 
eficienta cea mai ultima versiune a statutului. Organizatorul concursului și operatorul concursului nu 
sunt obligați sa informeze concurenții despre schimbarea regulamentului, deoarece versiunea actuala 
valabila și eficienta este întodeauna publicată pe site-ul: 
 https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro. 
 

Concurentul se angajează sa respecte acest statut, instrucțiunile organizatorului concursului și ale 
operatorului concursului, cat și ale altor persoane care participa la concurs, deciziile lor vor fi definitive 
și obligatorii pentru toți concurenții. Concurenta este guvernata exclusiv de statut, care reglementează 
drepturile și obligațiile concurenților, responsabilitățile acestora și regulile sale. Niciun concurent nu 
are dreptul la premiu decât dacă este de acord cu acest statut și îndeplinește obligațiile care decurg în 
acesta. De asemenea, concurentul nu are dreptul sa câștige dacă nu a îndeplinit condițiile 
concursului. 
 
Relațiile juridice care nu sunt reglementate de acest statut sunt guvernate de legea din Romania, iar 
concurenții se angajează să le supună. 
 
Organizatorul concursului, operatorul concursului și persoanele care desfășoară activitățile pentru 
concurs nu sunt răspunzători pentru orice probleme tehnice sau defecțiuni tehnice, calitatea acesteia 
sau orice alte daune sau erori apărute în legătură cu concursul sau pentru orice erori hardware sau 
software sau conexiuni defecte la Internet sau pentru orice restricții privind conexiunea la Internet, 
server sau pentru indisponibilitatea totală sau parțială a rețelei sociale Facebook din orice motiv sau 
pentru supraîncărcarea Internetului sau a site-ului web sau pentru neautorizarea interferenței umane 
sau de altă natură cu concursul sau procesul, în special pentru interferențe neautorizate, hacking, furt, 

https://www.facebook.com/autocar.sk


viruși, erori sau pentru deteriorarea sau anularea oricărui aspect al concursului sau pentru orice 
performanță pe care nu o realizează sau o operează direct singuri. 
 
Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a evalua îndeplinirea tuturor condițiilor concursului de 
către concurenți și, de asemenea, dreptul la o posibilă excludere a concurentului din competiție pentru 
posibila neîndeplinire a oricăreia dintre ele, nerecunoașterea dreptului de a câștiga; chiar dacă ulterior 
se identifică nerespectarea oricăreia dintre condiții (după ce participantul a fost desemnat câștigător în 
conformitate cu aceste reguli); cu toate acestea, cel târziu în momentul predării / revendicării 
premiului. 
 
Câștigătorul nu are dreptul legal de a schimba premiul sau de a i se  plăti valoarea acestuia în 
numerar sau orice altă compensație. Participantul la concurs ia la cunoștință că produsele câștigate     
din pariuri și jocuri nu pot fi aplicate în instanță în conformitate cu reglementările legale valabile. 
Organizatorul competiției își rezervă dreptul de a modifica regulile și condițiile concursului, în special, 
dar nu exclusiv, regulile de anunțare a câștigătorilor, data încheierii concursului, numărul câștigătorilor, 
precum și tipuri de premii. Modificarea regulilor și condițiilor concursului va fi publicată de 
organizatorul concursului  într-un mod adecvat. Este considerată o publicație adecvată publicață pe 
site-ul : https://www.facebook.com/carligederemorcare.ro  
   

 
În Groși, 05.10.2021 
 
 
Sc Autocar tazne zariadenia srl 
Huta Voivozi 46 
Comuna Șinteu 417551 , Bihor 
România 
CUI: RO29827465 , J05/290/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


