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Campania ,,Mestereste-ti singur lista de Craciun"
REGULAMENT OFICIAL

DURATA CAMPANIEI: 22.11.2017 - 11.12.2017

Art.

DURATA $I ORGANIZATORII CAMPANIEI
Campania ,,Mestereste-ti singur lista de Craciun" incepe la data de 22 noiembrie 2017 si dureaza pana
la data de 11 decembrie 2017.
1.

Organizator este PRAKTIKER ROMÂNIA S.4., având sediul în oraçul Bucuresti, Splaiul Independentei
Nr. 319 L si M, Cladirea Bruxelles, Etaj 7, Sector 6, RO-060044, înregistratá la Registrul Comerfului sub
numäruI J23189121.0I.2002, înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 6054
(denumitá în continuare Praktiker).
ATI,Z, DREPTUL DE PARTICIPARE
La campanie poate participa orice persoanaftzica din Romania, clienti si vizitatori aimagazinelor Praktiker de
pe teritoriul Romaniei si care se incadreaza in descrierea c¿ìmpaniei de la articolul 5 din cadrul acestui
regulament.

Nu pot participa la campanie angajalii societäfii organizatoare PRAKTIKER ROMÂNIA S.A. çi rudele de
gradul I ale acestora.

Art. 3. OBIECTIVUL CAMPANIEI
Obiectivul campaniei il reprezinta reclama imaginii companiei Praktiker, produselor si serviciilor oferite
aceasta, cu ocazia sarbatorilor de iarna, in vederea

stimularii vanzarllor.

Art.4. LOCUL SI PERIOADA DE DESFASURARE
I. Locul de desfasurîre L campaniei:
Campania este valabila in toate magazinele Praktiker de pe teritoriul Romaniei:
Bucuresti- Militari
Bucuresti - Vitan
Arad
Bacäu
Baia Mare
Bräila
BraSov

Buzäu
Clui
Constanta
Craiova
Deva
Galati
laçi - Päcurari

laçi- T. Vladimirescu
Targu Mureç
Oradea
Piteçti
Ploieçtl
Satu Mare
Târgoviste

Bd. luliu Maniu, nr. 536- 560, sector 6
Sos. Vitan-Bârzesti, nr. 7A, sector 4
CaleaZimandului, nr. 4318, iud. Arad
DN 2, km 280. nr. 1251. comuna Nicolae Bälcescu, iud. Bacau
Bd. Bucuresti, nr. 142, iud. Maramures
Str. I Decembrie 1918. nr. 60. iud. Braila
Calea Bucureçti, nr.134, iud. Brasov
Aleea lndustriilor, nr. 28,11, iud. Buzau
Calea Floresti. nr. 157-159. iud. Clui
Sos. Mansaliei, nr. 211 B, iudetul Constanta
Calea Severinului, nr.46, Judetul Dolj
CaleaZarandului, nr. 85 A, jud. Hunedoara
Str. Domneascä, nr. 158 A, jud. Galati
$os. Päcurari, nr. 121, jud. lasi
Blvd. Tudor Vladimirescu, nr.121, jud. lasi
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 289, judetul Mureç
Str. Oqorului, rrr. 65 B, iudetul Bihor
DN 658 KM 6 + 0.72A, Bradu. iud. Arqes
Sat Päuleçtii Noi, Nr. 1834, zona DN1, jud. Prahova
Drumul Careiului, nr.77-79, jud. Satu Mare
Str. Lt. Stancu lon, nr. 2D, Târgoviçte, jud. Dâmbovita,

de

Timiçoara'1

Timiçoara 2
Piatra Neamt
FocÇani

Botoçani

Str. Aristide Demetriade, nr. 1/3 A, jud Timis
DN 59, km 8+550m stânga, Chiçoda, Comuna Giroc, jud. Timis
Str. Fermelor, nr.77B, Piatra Neamt, jud. Neamt
Strada Aleea Parc, nr. 2, Focçani, iudetul Vrancea
Str. Calea Nationalã, nr.24F,¡ud. Botoçani
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II. Perioada

de desfãçurare a campaniei:
Carnpanìa se desfasoara in perioad a 22 noiembrie 2017

âu(

- 11 decembrie 2017

Art.5. MODALITATE DE PARTICIPARE
Toti clientii magazinelor Praktiker de pe teritoriul Romaniei, care vin in magazinele Praktiker pe perioada

de

desfasurare a campaniei, si care efectueaza cumparaturi, au dreptul de a completa o lista cu produsele pe care si le
doresc de Craciun, produse care trebuie sa se regaseasca in sortimentul Praktiker, ptezenle la raft spre vanzare.

Valoarea totala a produselor inscrise in lista trebuie sa nu depaseasca suma de 500,00 lei (se totalizeaza
valoarea produselor pr ezente la r aft la data completarii listei).
Se pot completa in lista atat produse din afara promotiilor, cat si produse care fac obiectul altor promotii si
oferte nationale sau locale.

la extragere, clientul trebuie sa compleze in intregime talonul: campurile din lista
(denumire produs, cod EAN, pret produs la raft, cantitate, valoare produs, valoare totala, conform modelului
de mai jos) cat si campurile cu datele personale, numar bon, sa-l dateze, sa-l semneze si sa-l introduca in
urna special amenajata in interiorul fiecarui magazin Praktiker.
Pentru a participa
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Nr. crt

Denumire produs

Cod produs

Pret produs la

Cantitate

EAN

¡afl

in unitate de vanzare

Valoare
pret x cantitate

Valoare totala

Datele personale care urrneaza a ft completate pe talon sunt: nume, prenume, adresa ftzica, adresa de e-mail,
numarul de telefon, numar bon, semnatura si datala care au completat talonul.
Completarea tuturor campurilor de pe talon, este obligatorie, in caz contrar Praktiker rezervandu-si dreptul
de arefuza validarea talonului.
Datele personale inscrise pe talon vor fi folosite in scopuri de marketing doar daca clientul isi da acordul prin
bifarea casutei ,,DA" de pe talon.

La finalul campaniei va avea loc tragerea la sorti prin care fiecare magazin Praktiker va desemna

uutc 1 uustigutur. Prcuriul pcntru licuurc uustigulur uunutu il uuurdursu prutlusulur ilsurisc
Tragerea la sorti va fi efectuata la Sediul Central Praktiker din Bucuresti.

il

listu.

Daca intre momentul completarii listei si momentul decernarii premiilor, pretul de vanzare la unul sau mai
multe produse care se regasesc pe lista, creste si atrage dupa sine o valoare totala care depaseste limita de 500,00
lei, acest fapt nu va afecta acordarea respectivelor premii, fara nici o alta obligatie din partea castigatorilor.

dg

panala dataprezentarii in nagazin in vederea ridicarii produselor, pafte din acestea nu se rnai regasesc
I magazinului respectiv, clientul va putea alege alte produse din stoc, respectand lirnita valorii totale
,00 de lei
posibile returul sau inlocuirea produsele castigate in urma tragerii la sorti
se vor gasi in fiecare magazin Praktiker, la casele de marcat, cat si la biroul de Informatii Clienti

ATt. 6. EXTRAGERE SI VALIDARE PREMII
Extragerea va avea loc la data de 18 Decembrie 2017.
Extragerea va avea loc la Sediul Central Praktiker din Bucuresti, in prezenta unei comisii compusa din doi
membri, un reprezentant din cadrul Departamentului Marketing si un notar public, care vor valida taloanele
extrase.

Magazinele Praktiker vor trimite taloanele in Sediul Central si se va extrage cate 1 castigator pentru fiecare
magazin in parte. Taloanele adunate nu se vor amesteca si vor h tratate separat, pe magazin fiecare cu 1
talon castigator.

ln prezenta unui notar public si a reprezentantului din cadrul Departamentului de marketing, se vor extrage
26xI:26 de taloane, urmarindu-se ca acestea sa fie completate lizibil si sa contina numaml de telefon.
Taloanele extrase care nu sunt completate lizibil si complet, ori sunt completate incorect (inclusiv in ceea ce
priveste codul EAN al produselor), sau care nu indeplinesc conditia de a insuma maxim 500,00 lei, se
invalideaza si se trece la o noua extragere.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic si pentru a putea beneficia de premiile acordate, trebuie sa se prezinte
personal la magazinul Praktiker unde au completat lista, cu actul de identitate. Castigatorii vor fi anuntati si
pe site-ul www.praktiker.ro
Doar persoanele al caror nume este trecut in taloanele participante la campanie si desemnate castigatoare se
fi inlocuite, sub nicio forma, de nicio alta
persoana pentru a ridica premiul.

pot prezenta pentru a ridica premiul. Aceste persoane nu pot

lncazul in care persoanele castigatoare nu raspund dupa 3 apeluri consecutive (fiecare apel va dura cel putin
15 secunde) la numarul inscris pe talonul extras, talonul castigator se invalideaza dupa care se va proceda la
o noua extragere care va urrna aceeasi procedura. Se va repeta mecanismul descris mai sus pana la
desemnarea castigatorilor.

Art. 7 . INMANAREA PREMIILOR
acordarea premiului, castigatorii vor fi legitimati si se va verifica concordanta intre datele personale
mentionate pe taloanele castigatoare si cele cuprinse in actul de identitate.

La

Pentru acordarea premiului, directorul de magazin va verifica taloanele. In cazul in care nu exista
concordanta intre datele din taloane si cele ce identifica castigatorii, participantilor nu li se pot acorda
premiile iar taloanele

Premiul poate

fi

se pastreaza,

frind invalidate.

ridicat pana cel t.arniv la data de 31 decembrie 2017.In cazr¡l in care

castigatoare nu se prezinta pana la

persoana
datamai sus mentionata, nu se va trece la un nou proces de extragere.

La inmanarea premiilor de catre directorul magazinului Praktiker, se va face o copie a actului de identitate al
castigatorului si se va intocmi un proces verbal de predare - primire in doua exemplare, din care unul va
ramane la magazinul Praktiker, iar celalalt exemplar i se va inmana castigatorului. In procesul verbal se va

cletalia lista articolelor oferite drept prerniu, numele si datele de identificare ale castigatorului, d
semnat de catre ambele parti.

Art.

8.
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DISPOZITII FINALE

Taloanele castigatoare vor fi trimise la sediul central Praktiker Romania S.A
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, putand fi consultat gratuit
la Biroul de Informatii din cadrul oricarui magazin Praktiker descris la art. 4 de mai sus. Participarea la
campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord ca, in cazulin care vor castiga, numele, lor
sa poata fi facut public si folosit in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite,
audio si video, prin exprimarea acordului scris in talonul de participare.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a intrerupe oricand desfasurarea
acestei Campanii, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de
data modificarii printr-un act aditional laprezentul Regulament. Pana la data unei eventuale modihcân a
Campaniei, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.
In plus, Organizatod va face publice, pe site-ul propriu, numele tuturor castigatorilor Campaniei si premiile
obtinute.
Conform legä 67712001, participanlii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate
de Organizator, printr-o cerere scrisá, datatá, çi semnatá, adresatä S.C. PRAKTIKER ROMANIA S.A. la
adresa de e-mail infoclient@praktiker.ro sau la adresa poçtalá: Splaiul Independentei Nr. 3I9 L si M,
Cladirea Bruxelles, Etaj 1, Sector 6, RO-060044 - Bucuresti.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea,
actualizarea, blocarea sau stergerea datelor acarot prelucrare nu este conforma 1e91i67712001, in special a
datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in
date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.
De asemenea,pafücipantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare,
ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un
asemenea scop.
Procesat si autentificat de Societate Profesionalã Notaríalã VERITAS, astazi data autentificarii, intrun exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care unul va ramâne în
arhivabiroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate pärfilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant
DINICU ELENA.LILIANA

SC. MEDIAPOST
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Notør public NICA OANA RALUCA
Societøle Profesionøki Notarialã "VERITAS "
Licenf a de funcfionare nr.734ll7 03/04.08.2013, CIF RO3f 350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr.7Ã, sector 2

Mobil: 07 28.27 7 .662, Fax: 0378. I 0.26.67
Email: notar@notamica.ro. secretariat@notarnica.ro

îNcnuERE DE AUTBNTIFICARE NR.2873
Anul

2017 r luna

Noiembrie, ziua 17

În fala mea, NICA OANA RALUCA, notar public la sediul biroului din Municipiul Bucureçti,
Strada Avram Iancu, nr. 7 A, sector 2, s-aprezentat'.

DINICU ELENA-LILIANA, cetálean roman, cu domiciliul în Mun. Bucureçti, Str. Dumbrava Nouá
nr. 10, bl. M82, sc 2, et. 6, ap.93, Sector 5, identificatä cu CI seria RK nr. 074960 eliberatä de SPCEP
Sector 5la data de 06.06.2017 çi valabilä pânä la data de 24.11.2021, având CNP 283112404487 0, în calitate
de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in Bucureçti, Strada Siriului, nr. 42-46, etaj 3
sectiunea A, sector l, având nr. de ordine la registrul comelului J401829512000, CUI ROl3351917, ínbaza
împuternicirii nr. 1607 din data de 13.06.2017.
care, dupã ce a citit, a declarat cã i-a în{eles con{inutul, cä cele cuprinse în act reprezintã voinfa sa, a
consim{it la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar
În temeiul art.

l2lit. b) din Legeanotarilor publici

çi a activitájii notariale nr.3611995, republicatä,

cu modificárile ulterioare,

SE DECLANÃ AUTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform facturii nr. 02SPN1028712017

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALUCA
S.S.

Prezentul duplícat s-a întocmít în 4 (pøtru) exemplare, de NICA OANA RALUCA, notør publíc,
astãzí, datø øutentíJì.cãríí actuluí, øre aceeaçí forlã probøntã ca orígínølul çí constítuìe títlu executoríu în
condílìíle legíi.

NOTAR
NICA OANA.RALU
A,Y
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