
REGULAMENTUL TOMBOLEI

1. Tombolă
1 decembrie 2022, 10:00 - 14 ianuarie 2023, 12:00

2. Denumirea campaniei promoționale:
”Tombola” (în continuare denumită ”Promoție” sau „Tombolă”).
Organizatorul campaniei promoționale: ”LAGMAR-IMPEX SRL, c/f:100260012831,
mun.Chișinău, Str.Socoleni 17/1
IBAN: MD29EX000002251632930MD la BC “Eximbank” S.A. sucursala nr.23 Chișinău,
Cod EXMMMD22496

3. Perioada Tombolei și data tombolei:
● Tombola va avea loc de pe data de 1 decembrie 2022, orele 10:00, până pe data de 14

ianuarie 2023, orele 12:00.

4.Spațiul desfășurării Tombolei:
Locația Toro Center, din Republica Moldova: str. Pantelimon Halippa nr. 6, mun. Chişinău

5. Participanții la Tombolă.
Tombola este destinată persoanelor fizice, pentru a fi recunoscută calitatea de Participant,
persoana fizică care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, să
aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Tombolei şi să completeze biletul de
înscriere la recepția Toro Center.

6. Mecanismul participării la Tombolă și condiții de participare.
În perioada tombolei, pentru a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică sau
juridică, trebuie sa completeze biletul de înscriere la recepția Toro Center.
Primesc taloane de participare doar persoanele care achiziţionează produse pe același bon
fiscal de la Toro Center în valoare de minim 1000 lei. Dacă acesta va achiziţiona produse a
căror valoare depăşeşte această sumă, el va primi numărul de taloane corespunzător multiplilor
de 1000 lei după cum se va exemplifica mai jos:

Exemplu calcul:

- dacă se achiziţionează produse pe un bon fiscal cu preţul de 1000 lei se va da un singur talon;
- dacă se achiziţionează produse pe un bon fiscal a căror preţ este de 1300 lei, clientul va primi
tot un singur talon;
- dacă se achiziţionează produse pe un bon fiscal a căror preţ este de 1300 lei, și pe alt bon
fiscal a căror preț este de 700 lei, clientul va primi tot un singur talon;
- dacă se achiziţionează produse pe un bon fiscal a căror valoare cumulată este 2000 lei,
clientul va primi două taloane;



Biletul este format din 2 părți. Pe partea cu spații de completare participantul va scrie numele,
prenumele, numărul de telefon, adresa de email (opțional), numărul bonului fiscal, data și va
semna.

Participantul va pune jumătate din bilet în cutia pentru colectarea cupoanelor de la recepția Toro
Center si va păstra la purtător cealaltă jumătate de bilet și bonul fiscal.

Extragerea premiilor va avea loc pe data de 14 ianuarie 2023 incepand cu orele 13:00.

Participînd la tombolă, câștigătorul își rezervă dreptul de a permite organizatorului să comunice
informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media sau online.

Câștigătorii vor fi contactați de organizatori pe nr. de telefon indicat în biletul de participare.

Pentru a ridica premiul, câștigătorul trebuie să se adreseze la adresa str. Pantelimon Halippa nr.
6, mun. Chişinău și să prezinte buletinul de identitate, bonul fiscal fizic și jumătate de bilet.

7. Aderarea la Tombolă

Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate
condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărei comenzi indicat în
punctul 6 al Regulamentului.

Înregistrarea biletului prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Tombolă în
condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Tombolei).

Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Tombolă, precum şi a
refuza premiul câștigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.

Participantul care a aderat la Tombolă poate oricând refuza la ea, fără a avea careva obligații
față de Organizator. Participantul care a refuzat Tombola după aderare pierde orice drept și
creanță care rezultă din Tombola desfășurată.

9. Câștigurile, premiile Tombolei:
Premiul cel mare - un apartament studio în Cartierul Cluj din Chișinău

Alte premii:
* 2 televizoare LED SMART Hisense 32A5710FA TV LED 32’’
* 2 aspiratoare robot Roborock Vacuum Cleaner E5
* 2 smartphone-uri OPPO A96 6/128 GB
* 1 consolă Xbox Series S 512 Gb

10. Condiții de validare a câștigătorilor.



Pentru ca un participant câștigător să poată primi premiul, el trebuie să îndeplinească simultan
următoarele condiții:

A îndeplinit în mod corespunzător condițiile de participare la Tombolă;

Nu a fost constatată careva fraudă.

La eliberarea premiului, câștigătorul prezintă biletul de înscriere, bonul fiscal înregistrat, acte de
identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului.

Semnează un act de primire a cadoului.
-
11. Protecția datelor personale.
Tuturor participanților la Tombolă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea
Republicii Moldova "Privind protecția datelor cu caracter personal" nr.133 din 08 iulie 2011.

Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Tombolă,
participanții își exprimă acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale
beneficiarilor de către Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru
asigurarea organizării Tombolei.

Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Tombolă constituie
acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea și vocea vor fi
făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator
fără nici un fel de plată aferentă.

12. Încetarea campaniei promoționale.
Prezenta Tombolă poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță
majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de
a continua prezenta Tombolei.

13. Fraude și consecințele acestora.
Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare,
executare în mod necorespunzător ale condițiilor sus menționate, admise de către Participant în
perioada derulării Tombolei.

Consecințele acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrâng asupra
ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa.

Pentru fraude comise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Tombolă, Participantul
vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are
dreptul de a urmări și a recupera câștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase
constatate.



Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament
ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

14. Litigii.
Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanții cu privire la orice aspect legat de
desfășurarea Tombolei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi
posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Tombolei sunt finale și
aplicabile tuturor Participantilor.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudare a
procedurii de derulare a Tombolei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea
sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Tombolei.

Temeiul legal. Prezenta procedură de derulare a Tombolei este întocmită și va fi respectată în
conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al
Republicii Moldova.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament,
dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.

Participarea la Tombolă exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de
achiziţie a produsului promoţional.

Prezentul Regulament poate fi accesat oricând pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț,
informație despre Tombolă, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site, fără
a fi necesar o publicare în sursele mass-media, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate
recurge și la publicări în sursele indicate.

Departamentul marketing


