
1 

 

    

 REGULAMENTUL (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”) 
CAMPANIEI PROMOTIONALE 

“ESTI UN COPIL TOATA VIATA. PENTRU PARINTI.” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) 
DIN CENTRUL COMERCIAL AFI PLOIESTI 

 

 Art. 1. Organizator 
Organizatorul promotiei este: Societatea  Veroskip Trading S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Vasile 
Milea nr 4E, etaj 2, camera 7, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1702/2007, cod 
fiscal 20844047, prin administratorul AFI EUROPE N.V., reprezentat de Bogdan Nistorescu si Laura 
Croitoru (in calitate de proprietar al centrului comercial AFI Ploiesti). 
 
Art. 2. Locul desfasurarii campaniei 
2.1 Campania se desfasoara in Centrul Comercial AFI PLOIESTI, situat in Str. Calomfirescu Nr.2, 
Ploiesti, Judetul Prahova (denumit in cele ce urmeaza „Centrul Comercial”), in perioada 08.06.2017-
18.06.2017 in intervalul orar 16:00 – 20:00 de luni pana vineri si 12:00 – 18:00 sambata si duminica, 
pe baza achizitionarii produselor din magazinele Centrului Comercial, avand o valoare de minim 150 
lei cumulata prin maxim 2 bonuri de cumparaturi, participantii in varsta de cel putin 18 ani se pot 
inscrie la Campanie la Punctele Centrale ale Campaniei, pozitionate la intrarile Dalia si Iris,  prin 
transmiterea catre Reprezentantii Organizatorului a datelor de pe bon/bonuri si tuturor datelor 
personale inclusiv a numarului de telefon mobil precum si a oricaror alte date solicitate de 
reprezentantii organizatorului conform conditiilor de participare mai jos mentionate si cu 
respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
Clientii se inscriu la cele doua info deskuri (pozitionate la intrarile Dalia si Iris), unde vor primi 
garantat un premiu prin extragerea unui talon razuibil, in limita stocului disponibil (1.000 buc. 
taloane razuibile). Pentru a participa la campanie, suma de 150 lei trebuie sa fie cumulata de pe 
maxim doua bonuri fiscale, emise in ziua respectiva. Indiferent de valoarea bonului/bonurilor, un 
client are voie sa primeasca maxim 5 premii pe zi. Este necesara prezentarea cumparaturilor facute 
in baza bonurilor fiscale. 
 
Art. 3 Conditii de participare 
Pentru a participa la prezenta Campanie conform art. 2 din prezentul Regulament, o persoana fizica 
in varsta de cel putin 18 ani trebuie sa prezinte numai bonurile de cumparaturi in valoare de minim 
150 lei (cumulate prin maxim doua bonuri fiscale sau singulare intr-o singura zi) detinute in baza 
cumparaturilor efectuate de aceasta in cadrul magazinelor din incinta Centrului Comercial in 
aceeasi zi in care au fost efectuate cumparaturile, in perioada 08.06.2017-18.06.2017. 
 
Posesorii unui/unor bon/bonuri de cumparaturi in valoare de minim 150 lei detinut/detinute in 
baza cumparaturilor efectuate in cadrul magazinelor din incinta Centrului Comercial intr-o singura 
zi calendaristica (conform celor mentionate in paragraful anterior), vor prezenta aceste bonuri de 
casa in aceeasi zi a datei efectuarii cumparaturilor la Punctele Centrale ale Campaniei situate la 
intrarile Dalia si Iris in perioada 08.06.2017-18.06.2017, in intervalul orar 16:00 – 20:00 de luni pana 
vineri si 12:00 – 18:00 sambata si duminica, pentru validarea acestora.  
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In  baza validarii unui/unor bonuri, posesorul acestuia/acestora prevazuti la art. 2 din prezentul 
Regulament, vor putea extrage din bolurile situate langa birourile de informatii un talon razuibil 
care va indica premiul/cadoul castigat, dintre cele 1.000 bucati mentionate la  art. 4 din prezentul 
Regulament. Indiferent de numarul si valoarea unui/unor bonuri, posesorul acestuia/acestora 
prevazut/prevazuti la art. 2 din prezentul Regulament vor putea participa la Campanie de maxim 5 
ori pe zi. 
 
Premiile nu se pot preschimba in bani. 
 
Premiile se vor elibera de catre Organizator în limita stocului disponibil. 
 
Nu sunt acceptate bonurile fiscale reprezentand plati de utilitati, bonuri si/sau facturi, chitantele 
aferente schimburilor valutare si bonurile provenind de la Maxbet si Winner. 
 
Premiile/voucherele se acorda castigatorilor care indeplinesc conditiile prezentate mai sus in limita 
stocului disponibil. Societatea Veroskip Trading SRL isi rezerva dreptul de a modifica prezentul 
Regulament, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului. 
 
Premiile/voucherele acordate in baza participarii la prezenta Campanie vor putea fi ridicate de 
castigatori in perioada 08-18 iunie 2017, de la info pointurile unde s-au inscris in prezenta 
Campanie si utilizate de acestia in conformitate cu datele inscrise pe talonul razuibil, in conditiile 
mentionate la art. 4 din prezentul Regulament si termenii si conditiile specifice aplicabile fiecarui 
premiu/voucher in parte.  
 
Programul Punctelor Centrale ale Campaniei este: 
• 08.06.2017-18.06.2017 in intervalul orar 16:00 – 20:00 de luni pana vineri si 12:00 – 18:00 
sambata si duminica.  
 
Art. 4 Beneficii 
Numarul total al premiilor si valoarea acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos: 
 

Copii: 
Magazin  Descriere Buc. Valoare (lei) 

Lego Voucher - Cadou surpriza Lego 100 1.999 

SMYK Voucher - 10 lei SMYK 200 2.000 

Gymboland Voucher - intrare gratuita 
Gymboland AFI Ploiesti 

30 825 

Voucher - 10 lei 
Gymboland AFI Ploiesti 

50 500 

Gloria Jean’s Coffees Voucher - O ciocolata calda la 
Gloria Jean’s Coffees AFI Ploiesti 

15 225 

AFI Ploiesti Premiu - Surpriza dulce 105 118,49 
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Adulti: 

MAXFUN Voucher - O ora bowling sau biliard la MAXFUN 
AFI Ploiesti 

50 3.500 

Gerovital Voucher - 25 lei Gerovital AFI Ploiesti 30 750 

Strabucks Premiu - O punga de cafea de la Strabucks  5 149,75 

Premiu - Un tumbler de la Starbucks 5 449,50 

World Class Voucher - O intrare gratuita sala fitness World 
Class AFI Ploiesti 

100 4.050 

Flormar Premiu - Surpriza Flormar 10 1.302 

Gloria Jean’s Coffees Voucher - O cafea la Gloria Jean’s Coffees AFI 
Ploiesti 

15 240 

Voucher - Termos Gloria Jean’s Coffees 1 49 

Le BonBon Voucher - 50 lei la  
Cofetaria Le BonBon AFI Ploiesti 

5 100 

Voucher - 20 lei la 
Cofetaria Le BonBon AFI Ploiesti 

15 300 

Voucher - 15 lei la 
Cofetaria Le BonBon AFI Ploiesti 

30 450 

 
Ted’s Coffee 

Voucher - Un frappe la Ted’s Coffee AFI Ploiesti 50 600 

Voucher - Un smoothie la Ted’s Coffee AFI Ploiesti 50 600 

AFI Ploiesti Premiu - Surpriza dulce 134 151,21 

Valoare totala premii 1 000 12.691,46  

 

Art. 5 Conditii de eligibilitate  
 
5.1 Eligibilitatea bonului participantilor la Campanie  
Participantii la Campanie, posesori ai unui bon de cumparaturi in valoare de minim 150 de lei sau a 
maxim doua bonuri de cumparaturi in valoare cumulata de minim 150 lei, dupa validarea 
bonului/bonurilor de cumparaturi de catre reprezentantii Organizatorului, vor putea extrage din 
bolurile situate la birourile de informatii un talon razuibil care va indica premiul/voucherul castigat, 
dintre cele 1.000 bucati mentionate la  art. 4 din prezentul Regulament. Reprezentantul Centrului 
Comercial de la Punctele Centrale ale Campaniei va verifica bonul/bonurile de cumparaturi pentru a 
vedea daca produsele sau serviciile au fost cumpărate de catre participantul la Campanie din 
magazinele situate in incinta Centrului Comercial, daca aceste cumpăraturi au fost efectuate pe 
parcursul aceleiasi zile calendaristice in care a/au fost prezentat/-e bonul/-rile de cumparaturi si pe 
perioada desfăşurării Campaniei. In cazul in care conditiile de mai sus au fost  indeplinite, iar suma 
se incadreaza in regulile de participare la prezenta Campanie, reprezentantul Centrului Comercial 
va permite participantului sa extraga din bolurile de la birourile de informatii un talon razuibil care 
va indica premiul/voucherul castigat, dintre cele 1.000 bucati mentionate la art. 4 din prezentul 
Regulament. 
  
In momentul in care participantul prezinta bonul/ bonurile de cumparaturi, acesta trebuie sa aiba  
asupra sa, in mod obligatoriu, cumparaturile aferente acestui/ acestor bon/ bonuri, facand astfel 
dovada ca el este proprietarul de drept al bonului/ bonurilor de cumparaturi prezentate 
reprezentantului Centrului Comercial. In cazul in care reprezentantul Centrului Comercial 
considera necesar, pentru excluderea oricaror suspiciuni referitoare la provenienta 
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bonului/bonurilor de casa, acesta poate solicita participantilor la Campanie dovada efectuarii 
cumparaturilor (prezentarea cumparaturilor facute). 
 
Art. 6 Durata Campaniei 
Campania se deruleaza in perioada 08.06.2017-18.06.2017 in intervalul orar 16:00 – 20:00 de luni 
pana vineri si 12:00 – 18:00 sambata si duminica, in incinta Centrului Comercial. Participantii la 
campanie vor avea dreptul de a folosi premiile/voucherele conform prevederilor prezentului 
Regulament. 
 
Art. 7  Acordarea premiilor 
La solicitarea Organizatorului, castigatorul are obligaţia sa participe la toate activităţile 
promotionale organizate de catre Centrul Comercial, legate de aceasta Campanie. 
 
Orice contestaţie va fi depusa la Infodeskul din Centrul Comercial (pozitionat in zona intrarea Iris). 
Cererea scrisa, expresa si  motivata in vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea 
Regulamentului, trebuie depusa in termen de 24 de ore de la data constatării neregulii, orice 
sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mai sus mentionat fiind considerata nula de 
drept si neavenita. Contestaţiile vor fi soluţionate in termen de 5 zile lucratoare. 
 
Reprezentantul Organizatorului va face publice numele castigatorilor si valoarea premiilor castigate 
de catre acestia. 
 
In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile 
de participare la prezenta Campanie nu au fost respectate, reprezentantul Centrului Comercial  
are dreptul de a retrage premiul acordat. 
 
Art. 8 Informarea participantilor conform Legii nr. 677/2001 
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul www.afi-
ploiesti.ro, precum si la centrele de informatii din incinta Centrului Comercial, in perioada 
08.06.2017-18.06.2017 in intervalul orar 16:00 – 20:00 de luni pana vineri si 12:00 – 18:00 sambata 
si duminica.  
 
Participarea la prezenta Campanie implica obligativitatea respectării tuturor prevederilor 
prezentului Regulament. 
Prin participarea la prezenta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa 
intre in baza de date a Societatii Veroskip Trading S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str Vasile Milea nr 
4E, etaj 2, camera 7, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/1702/2007, cod fiscal 
20844047, acestea putand a fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing desfasurate de 
societate, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
Participanţii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putând, dupa caz, solicita 
rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma Legii 
nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In condiţiile de mai sus participanţii pot, 
totodată, solicita transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma 
legii, având dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de 
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situaţia particulara, ca datele care ii vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in 
care exista dispoziţii legale contrare. De asemenea, participanţii au dreptul de a se opune in orice 
moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizează sa fie prelucrate in scop de 
marketing direct, sau sa fie dezvăluite unor terţi intr-un asemenea scop. 
 
Prin acceptarea talonului razuibil, participantul la campanie este de acord ca numele, datele sale de 
identificare sau fotografia/ imaginea sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de 
catre organizatori in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (participantul la campanie) 
sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni. 
 
Nu au dreptul sa participe la Campanie angajatii Societatii Veroskip Trading SRL, angajatii 
magazinelor din cadrul Centrului Comercial, reprezentantii agentiilor si societatilor implicate in 
organizarea si derularea acestei Campanii, angajatii colaboratorilor, sotii si rudele de gradul intai ale 
acestora. 
 
Art. 9 Incetarea Campaniei 
Prezenta Campanie inceteaza incepand cu data de 19.06.2017, dar poate inceta si in cazul aparitiei 
unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in 
cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta 
Campanie. 
  
Art. 10 Taxe si impozite 
Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a 
castigatorului.    
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare legate 
de premiile oferite.  
 
 Art. 11 Dispozitii finale 
Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord cu prevederile prezentului 
Regulament. 
Societatea Veroskip Trading SRL isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori 
este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesati. 
 
Societatea Veroskip Trading SRL  
 

 

Tehnoredactat la cererea expresă a părţii, editat şi autentificat la sediul biroului notarial într-un 

exemplar original. 

 


