
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

“Discount 10% Truck Shop”  

01 octombrie – 15 decembrie 2019 

Campanie de promovare in magazinul Truck Shop - Autohof 

Prezentul regulament are ca scop informarea cu privire la desfasurarea Campaniei initiata 

de catre Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume 

desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul 

desfasurarii acestei activitati: 

 

Organizatorul 

 

Campania “Discount 10% Truck Shop” denumita in continuare "Campania" este 

organizata de SC SMART AUTOHOF SRL, cu sediul in Bulevardul Decebal, nr.2, etaj 

3, Arad, Romania, denumita in continuare Organizator. 

 

Campania se va desfasura conform termenilor si conditiilor prezentului Regulament, care 

este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica 

prezentul Regulament, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil. 

 

Prin participarea la Campanie, fiecare Participant declara in mod expres ca a citit, a inteles 

si accepta termenii si conditiile prezentului Regulament fara drept de echivoc. 

 

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public, conform legislatiei aplicabile din 

Romania, pe site-ul oflcial al Organizatorului, respectiv www.smart-autohof.ro si in locatia 

Smart Autohof din Pecica, Nr. 78, Strada 601, fiind disponibil oricarui participant la 

Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba dispozitiile 

prezentului Regulament Oficial, urmand ca modificarile respective sa intre in vigoare 

numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul oficial al Organizatorului. 

Prin flyerului-cupon participantii accepta implicit prezentul regulament al Campaniei. 

 

Durata si locul de desfasurare 

 

Campania se deruleaza in perioada 01 octombrie – 15 decembrie 2019. Campania este 

valabila pentru cumparaturile efectuate in aceasta perioada in magazinul truck shop din 

locatia Smart Autohof. 

 

Dreptul de participare 



Au dreptul sa participe la aceasta Campanie toate persoanele fizice care au implinit varsta 

minima de 18 ani si persoanele juridice care au achizitionat produse in conditiile prevazute 

in prezentul Regulament (in cazul persoanelor juridice inscrierea se face printr-un 

reprezentant desemnat). La aceasta Campanie nu pot participa angajatii firmei 

organizatoare SC SMART AUTOHOF SRL si SC SMART DIESEL SRL, rudele de gradul 

I ale acestora si colaboratorii acestora. 

 

Conditii de participare/Mecanism 

 

Pentru a intra in concursul campaniei, orice participant trebuie sa urmeze urmatorii pasi: 

 

1) sa primeasca de la promoterii campaniei flyerul de campanie in original 

2) sa predea flyerul in original personalului din Truck Shop pentru validare impreuna 

cu numarul de inmatriculare al vehiculului. Flyerul/cuponul folosit ramane in 

posesia vanzatorului Smart Autohof. 

3) sa semneze un proces verbal pentru a beneficia de reducerea de 10% 

 

Clientii care se inscriu la campanie pot participa in limita a 1 cupon de discount de 10%/bon 

pe zi.  

De exemplu : 

Un client poate folosi doua cupoane si primi un discount de 10 % la doua bonuri diferite in 

aceeasi zi dar nu poate primi 20% pentru doua cupoane la un bon. 

 

Reducerea se ofera pentru orice produs expus la vanzare in truck shop cu exceptia 

tigaretelor comercializate. 

 

Valoarea discountului nu este transferabila si nu poate fi primita contravaloarea acesteia in 

bani sub nicio forma.  

 

Taxe si impozite 

Organizatorul campaniei NU este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor 

obligatii fiscale legate de premiul oferit cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa 

conform prevederilor legale in vigoare, daca acesta va fi datorat. 

 

Protectia datelor cu caracter personal 

Prin inscrierea la concurs, Participantul isi exprima expres si neechivoc consintamantul ca 

datele sale personale sa fie prelucrate de Organizator in scopul prezentei Campanii, 

marketing, publicitate si promovarea produselor. In acest scop, Organizatorul poate publica 

informatii, fotografii, nume despre castigatorii promotiei pe pagina de Facebook, pe blog, 

pe pagina de Instagram sau pe site. 



 

Organizatorul isi asuma obligatia de a administra in conditii de siguranta si doar in 

scopurile specificate, datele pe care ni le furnizaii despre dumneavoastra, in conformitate 

cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii 

nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 

sectorul comunicatiilor electronice. 

Prelucrarea, utilizarea si publicarea informatiilor despre participantii la prezenta Campanie 

nu va fi de natura de a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara in sarcina 

Organizatorului. 

 

Cadrul legal general care reglementeaza protectia datelor cu caracter personal este 

reprezentat de catre Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal 

nr.679/2016 („GDPR”) aplicabil in Uniunea Europeana, iar aceasta nota de informare 

urmeaza cerintele prevazute in GDPR. 

 

Dispozitii finale 

 

Orice contestatie va fi depusa la sediul Organizatorului din Arad, Bd. Decebal Nr. 2, et 3. 

Cererea scrisa, expresa si motivata in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la 

nerespectarea regulamentului trebuie depusa in termen de 24 ore de la data constatarii unor 

nereguli, orce sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind 

considerata nula de drept si neavenita. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 48 de 

ore. 

 

Prin inscrierea la campania promotionala „Discount 10% Truck Shop”!, participantii 

sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si cu acceptarea in tot si 

neconditionata a acestor prevederi. 

 

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de 

proprietate asupra bonului/bonurilor de casa. Organizatorul nu isi asuma raspunderea 

pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului dupa ce acesta 

a fost inmanat participantilor la Campanie. 

 

In cazul in care in urma unor verificari ulterioare se constata ca una sau mai multe dintre 

regulile de participare nu au fost respectate organizatorul isi rczerva dreptul de a retrage 

premiul acordat. Falsificarea bonurilor fiscale sau a taloanelor de participare de catre 

participanti va fi pedepsita conform normelor legale in vigoare, Organizatorul rezervandu-

si dreptul e de a sesiza organele abilitate sa dispuna luarea de masuri. 

 



In cazul in care organizarea Campaniei promotionale este impiedicata de evenimente de 

forta majora organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea, prelungirea 

sau amanarea Campaniei Promotionale. 

 

Data, 

29.09.2019 

 

Organizator, 

Smart Autohof SRL 

 

Prin Administrator, 

Florin Vladut 

 


