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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
"Captiveaza-ti simturile cu noua colectie L'OR Origins"

1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1 Organizatorul Campaniei (denumita in continuare "Campania" este Jacobs Douwe Egberts RO SRL
(" Organizatorul" ), o societate din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1,
cod postal 014459, avand Codul Unic de Inregistrare R034104464.
1.2 Campania se desfasoara prin intermediul agentiei Trust Vision SRL (denumita in continuare "Agentia 1" )
cu sediul social in Bucuresti, Str. Berzei Nr 9, Corp C Ap 11, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub
nr. J40/8697/2oo2, avand Codul Unic de inregistrare RO 14864023.
1.3 in parteneriat cu Mediapost Hit Mail (denumita in continuare "Agentia 2" ), cu sediul in Str. Siriului, nr
42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal
, R0133S1917.
II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament ("Regulamentul") care este
obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si
, .serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind
-' prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si
prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in
mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul www.lorcoffee.ro/. in sectiunea Regulament, sau printr-o
solicitare adresata Organizatorului la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169A, Sector 1 sau la Infoline
0213808595 (numar cu tariff normal) de luni pana vineri intre orele 9-17.
2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului,
inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de
materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a
suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu
privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia . Orice modificari/completari aduse
prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin
actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul
www.lorcoffee.ro. cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.
III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
1. Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in retelele de magazine enumerate la Sectiunea 3
Punctul 2, care comercializeaza Produsele Participante L' Or mentionate in Sectiunea 4, in conformitate cu
prevederile prezentului Regulament.
2. Campania se desfasoara in perioada 21.10.2020 -17.11.2020 in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament, astfel :
1. In toata reteaua de magazine hypermarket Cora in perioada 21.10.2020 - 03.11.2020 ora 23.59.59
2. In toata reteaua de magazine Carrefour Hypermarket in perioada 05.11.2020 - 17.11.2020 ora 23 .59.59
IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1 La Campanie participa urmatoarele produse L'Or comercializate de catre Organizator pe piata din
Romania, in retelele de magazine participante, denumite in continuare " Produsele Participante":
•
•
•

Cafea Boabe L'OR - CLASSIQUE CREMA ABSOLU
Cafea Boabe L'OR - CLASSIQUE CREMA PROFOND
Cafea Boabe L'OR - ESPRESSO FORZA
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cafea Boabe l 'OR - ESPRESSO COlOMBIA
Cafea Boabe l 'OR - ESPRESSO BRAZll
Capsule din alumin iu l 'OR - RISTRETIO - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - RISTRETIO - (pachet 20 capsule)
Capsule din alum iniu l'OR - SUPREMO - (10 capsule / cutie)
Capsule din alumin iu l'OR - FORZA - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - lUNGO PROFONDO - (10 capsule / cutie)
Capsule din alum iniu l'OR - LUNGO PROFONDO - (pachet 20 capsule)

•
•
•
•
•

Capsule din aluminiu l'OR - SPlENDENTE - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - DECAFFEINATO - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - INDIA - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - COMUMBIA - (10 capsule / cutie)
Capsule din aluminiu l'OR - PAPUA NOUA GUINEE - (10 capsule / cutie)

Bonul fiscal ce atesta achizitia oricaror produse participante in valoare totala de mini~~~ 30 lei ~e acelasi
bon fiscal, in perioada de desfasurare a Campan iei in magazinul din care s-a facut achIZItia, trebuie pastrat
intreg si nedeteriorat pentru validare .
4.2 Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitat
Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu ' . .
circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la conclu.zia actualitatii ori continuarii Campaniei.
4.3 Produsele Participante sunt disponibile in limita stoculu i eXistent.
;..
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V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE
..
.,
. . .'
~{J
5.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezldentl sau cu domicIliul ~<'. C
resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie s . , . ~
care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor
prezentului Regulament.
5.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de
organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la
punctele (ii) si (iii) de mai sus.
5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie,
precum si dreptul de a elim ina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.
VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Conditii privind inscrierea in Campanie
6.1.1 Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus '
b) Participantul trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe produse participante ale ca:or valoare sa
insumeze minimum 30 lei pe acelasi singur bon fiscal, in magazinele participante si in perioadele de
desfasurare ale campaniei mentionate la Sectiunea 3 Punctul 2 al prezentului regulament si sa poata face
dovada de achizitie.
c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau mai multor numere de Bon
Fiscal cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campan iei mentionata la Sectiunea 3 Punctul 2 de mai sus;
e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele
retele de telefonie mobila: Orange, Telekom, Vodafone si Digi.
f) Un Participant unic poate inscrie in C.amp~n i e maximum 5 numere de bon fiscal/ zi, de pe acelasi numar
de telefon. Orice alt numar de bon flscal Introdus dupa primele 5 intr-o zi calendaristica va fi luat in
considerare dac~ va fi t ran smis ulterior, in perioada de .desfasurare a Campaniei. Organ izatorul nu va fi
facut responsabil pentru acele numere de bon fi scal vallde pe care Participantul nu le poate inscrie din
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acest motiv. Numarul de inscrieri ale unui Participant in perioada intregii Campanii, nu poate depasi 50.
Orice inscriere ulterioara maximului de 50 de inscrieri nu va fi inregistrata de Organizator.
g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon .
h) Acelasi numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in
Sectiunea 6.2. In cazul in care se constata ulterior (ex. Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare
lin procedura de verificare), ca acelasi numar de bon fiscal ce apartine aceluiasi bon fiscal va fi receptionat
de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in
considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea
cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii
numarului bon ului fiscal.
Participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat. Bonul fiscal trebuie sa ateste
achizitia a unui sau mai multor produse participante insumand o valoare de minimum 30 lei, pe acelasi bon
fiscal, in perioada de desfasurare a Campaniei.
6.2 Modalitatea de inscriere in Campanie
Participantii se pot inscrie in Campanie prin expedierea unui SMS la 3825 (numar cu tarif normal in retelele
Orange, Telekom, Vodafone si Digi) continand numarul banului fiscal urmat sau precedat de numele
retelei de magazine din care a facut achizitia Produselor Participante.
_ N~-4 emplu text SMS pentru achizitii facute din magazinele retelei de hypermarketuri Cora:
-i ' ~
CORA sau CORA1234 unde 1234 reprezinta un exemplu de numar de bon fiscal
plu text SMS pentru achizitii facute din magazinele retelei de hypermarketuri Carrefour:
.,: ~ .
~~ .1.
ARREFOUR sau CARREFOUR1234 unde 1234 reprezinta un exemplu de numar de bon fiscal
, .
lele campaniei :
x
~ .Jf'~
ru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:
&REl-\~ MS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):
•
.. pe.ntru SMS-uri trimise continand cuvantul "CORA"
.' Campania "Captiveaza-ti simturile cu noua colectie L'OR Origins" in magazinele Cora nu a inceput inca. Te
~
asteptam sa revii intre 21.10-03.11.2020"
Pentru SMS-uri trimise continand cuvantul "CARREFOUR"
Campania "Captiveaza-ti simturile cu noua colectie L'OR Origins" in magazinele Carrefour nu a inceput inca .
Te asteptam sa revii intre 5.11-17.11 .2020"
b. SMS-ul este trimis corect:
Te-ai inregistrat pentru tragerea la sorti! Mareste-ti sansele de a castiga unul din premiile Campaniei VOr
cu mai multe bonuri inscrise si pastreaza-le .
c. Daca s-a depasit limita de maxim 5 inscrieriI zi:
Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 5 inscrieri zilnice in campania VOr . Te asteptam si maine cu noi
inscrieri. Succes!
d. Daca s-a depasit limita de maxim 50 inscrieriI campanie :
Ne pare rau, dar ai depasit limita maxima de 50 inscrieri totale in aceasta campanie L' Or. Te asteptam sa
participi si la alte campanii. Succes!
e. Mesaj invalid - Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori :
Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul campaniei "Captiveaza-ti simturile cu noua colectie
L'OR Origins". Te rugam sa participi cu un alt bon! Succes!
f. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid in perioada de desfasurare a Campaniei in rereaua
de magazine CORA:

I ,

Ai introdus un numar de bon incorect. Tastazea numarul bonului fiscal si cuvantul CORA.
g. Mesaj invalid - Daca SMS-ul contine un mesaj invalid in perioada de desfasurare a Campaniei in rereaua
de magazine CARREFOUR:
Ai introdus un numar de bon incorect. Tastazea numarul bonului fiscal si cuvantul CARREFOUR.
h. SMS inscris dupa incheierea Campaniei in rereaua de magazine CORA:
Campania "Captiveaza-ti simturile cu noua colectie L'OR Origins" in magazinele CORA s-a incheiat pe data
de 03 .112020. Te asteptam la urmatoarele campanii!
i. SMS inscris dupa incheierea Campaniei in rereaua de magazine CARREFOUR.
Campania "Captiveaza-ti simturile cu noua colectie L'OR Origins" in maga zinele CARREFOUR s-a incheiat pe
data de 17.112020. Te asteptam la urmatoarele campanii!
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7.1. Premiile Campaniei:
1. Premii acordate prin tragere la sorti
1. Categoria 1.
Premii comune Campaniei desfasurate in retelele de magazine CORA si CARREFOUR
50 (cincizeci) de premii constand - la alegere castigatorului - in:
• OPTIUNEA 1: Espressor de cafea automat Saeco PicoBaristo SM5473/10
sau
• OPTIUNEA 2: Sistem Boxe Home Cinema 5.1 cu Receiver AV
Valoare estimativa premii Categoria 1: 2920 lei (inclusiv TVA) / premiu
2. Categoria II.
Premiu dedicat Campaniei desfasurate in magazinele CORA:
Un premiu "High Tech Kit" constand in:
•
•
•

Televizor tehnologie OLED, rezolutie 4K, diagonala minima 55"
Soundbar
Set VR Oculus Rift

Valoare estimativa premiu: 130001ei (inclusiv TVA)
3. Categoria III.
Premii dedicate Campaniei desfasurate in magazinele CARREFOUR:
15 (cincisprezece) premii constand in:

•

voucher Carrefour in valoare de 1,000 lei

I

" ~I

I

~~

,.l

'{.: 01.1,

Valoare premiu: 1oo0lei (inclusiv TVA)
<~~ III
7.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 174000 LEI, inclusiv TVA.
_
7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor
in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor
premiilor castigate.
7.4 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga un singur premiu din fiecare categorie.
VII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR
In cadrul acestei Campanii, cele 66 premii descrise la Sectiunea 7, se vor acorda prin trageri la sorti, dintre
toate inscrierile valide, conform procedurii descrise in prezentul Regulament, dupa cum urmeaza :
8.1 Tragerea la sorti se va organiza in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finalul Campaniei
(17 .11.2020)
8.2 In cadrul tragerii la sorti se vor extrage castigatorii dupa cum urmeaza:

1.

Cele 50 de premii, Categoria 1, constand in "Espressor de cafea automat" sau " Sistem Home
Cinema 5.1" se vor extrage dintre toate inscrierile valide provenite in urma achizitiilor de produse
participante atat din magazinele CORA cat si din magazinele CARREFOUR.
Pentru fiecare premiu extras se vor extrage si cate 2 rezerve aferente.

2.

Premiul Categoria 2, constand in " Hight Tech Kit" se va extrage dintre toate inscrierile valide
provenite in urma achizitiilor de produse participante din magazinele CORA.
Se vor extrage si 2 rezerve aferente .

3.

Cele 15 premii Categoria 3, constand in "Voucher Carrefour" se vor extrage dintre toate inscrierile
valide provenite in urma achizitiilor de produse participante din magazinele CARREFOUR .
Pentru fiecare premiu extras se vor extrage si cate 2 rezerve aferente .

8.3 . Toate tragerile la sorti presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere
aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine inscrierile valide in
Campanie conform descrierilor de la sectiunea 8.2. Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii,
denumita in continuare "Comisia", la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3,
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sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A,
sector 2, in prezenta unui notar public.
VIII. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR
9.1 Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de va lidare a acestora, ocazie cu ca re se
va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor
dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon
mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 - 20:00, de 3 ori in maximum 3 zile
lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea
Participantilor si contactarea acestora . In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile
lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii
telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele
contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in
Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu
participantii la Campanie .
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa :
....... In cazul castigatorilor celor 50 de premii, Categoria 1, constand in " Espressor de ca fea automat" sau
• ~':Sistem Home Cinema 5.1", sa isi exprime optiunea asura tipului de premiu pe care il aleg dintre cele doua
I
iante puse la dispozitie de catre Organizator.
,
'lilre urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, CNP -ul, cu specificatia
•
ca," P-ul va fi solicitat doar castigatorilor de prem ii ce au o valoare mai mare de 600 lei.
• T'"
, Ita urmatoarele documente copie/poza bon fiscal si in cazul castigurilor de peste 600 lei o copie a
ca
de identitate in termen de 3 zile lucratoare .
.._.
iterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web,
~ ccesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua
modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail. link-ul se va genera dupa finalizarea
apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.
Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in
termenul specificat.
Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de prim irea link-ului,
acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii
documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat
si rugat sa re incarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat.
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile
necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in
Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact
necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele
incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link
securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa
incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal in maximum 3 zile lucratoare de la tra nsmiterea
link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu
completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului,
Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.
3. Participantul va primi mesaj, imediat dupa incarcarea docum entelor, iar in cazul in care acestea nu sunt
corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in
care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in
ordinea desemnarii acestora . Participantii invalidati care nu respecta conditiile prezentului regulament vor
fi informati cu privire la motivul invalidarii.
9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (val id/ invalid) in
termen de 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi val idati doar daca respecta toate prevederile prezentulu i
Regulament.
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9.5 imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor
neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la
invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire
din partea Organizatorului.
9.6 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor
conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor
prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu
indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si
se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul
nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi
ca si in cazul Participantilor desemnati initial.
9.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu
indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
9.8 Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.lorcoffee.rointr-o sectiune
special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 30 de zile lucratoare de la data validarii
acestora.
9.9 Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe
cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a
castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe
www.lorcoffee.ro
O~

.

'f

9.10 Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, se it
completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiu tir' atr :!
.
un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.
;...
9.11 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de casti ~ i$in.
procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
'ţ.-?~ &(
9.12 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adres '
vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera
pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale .
9.13 in cazul premiului Categoria II constand in "Excursie pentru doua persoane la un conac din Romania"
castigatorul va primi un Voucher nominal, insotit de un ghid de instructiuni pentru realizarea Excursiei.
IX. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul
Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice
alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor
trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).
X. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII
11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului,
abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.
Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea
organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la
aceasta decizie.
11.2 in eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
./ Pierderea bon ului fiscal;
./ Bonuri fiscale deteriora te, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului'
./ lipsa produselor participante din magazine;
,
./ Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
./ Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
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./ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea
Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul. nu are .nici un
fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la Imposibilitatea
identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
./ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
./ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
./ Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat
(numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si
ca atare Organizatorul nu poate contacta participantulla Campanie;
./ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe
perioadele de trafic intens;
./ Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele
Organizatorului neparticipante la Campanie;
./ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre
castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor
expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
./ Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de
intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
,.,1. Organizat~~ul est: responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de
t. a predaru premiului catre curier in scopullivrarii catre castigator.
, 1 ~' ,rganizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea
la . ~mpanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte
r._~.r.:~tionate de care este responsabil Organizatorul.
~ECTIUNEA 12. PRelUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
~ .llnformatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului
Regulament.
XII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce
constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa
sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
- Forta majora inseamna orice evenÎment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in
baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu
respectarea prevederilor Regulamentului.
XIII. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII
14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de
telefon 021 380 85 95 (program l-V 9-17), pri~_em'lilla adresa consumerservice.ro@jdecoffee.com sau prin
posta la adresa Calea Floreasca nr. 169A"Sectar 1, pan~Ja data de 30.11.2020, inclusiv. Dupa aceasta data,
nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catr.e Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in
termen de 15 zile lucratoare de la data' depunerii acestora S
I un raspuns scris va fi comunicat Participantului
la adresa de e-mail indicata sau la adr~sa postala comunicata de catre acesta.
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Pa rticipanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amia.bila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,
litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

~
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Redactat de parte, editat şi autentificat la BIN " NOTAREM", cu sediul În Bucu reşti, str Aviator Radu
Beller nr. 22, sector 1, Într-un exemplar original care rămâne În arhiva notarială şi trei duplicate, din care
doua se eliberează părţii iar unul rămâne În arhiva notarială.
ORGANIZATOR
TRUST VISION SRL
prin mandatar PATAC MĂDĂLlN
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ROMÂNIA
Uniunea Natională a Notarilor Publici
BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL NOTAREM
Licenta de functionare nr. 251 /3587/04.08.2015
Strada Av. Radu Beller nr. 22
Bucureşti , sectorul I
Operator date cu caracter personal nr. 10968

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1887
20 Octombrie 2020

În fata mea. REMUS ION-ZAMFIRESCU, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:
-PAŢAC MĂDĂLIN. cetătean român. do mici li at În
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4, În calitate de mandatar al
societătii TRUST VISION SRL cu sediul social in Bucuresti, Str. Berzei Nr 9, Corp C Ap Il.
sector 1, inregistrata la Registrul Comel1ului Bucuresti sub nr. J40/8697/2002, avand Codul Unic de
inregistrare RO 14864023. ÎII baza Procurii au/.sub IIr.4901/09./0.20/9 de Ilo/ar public Marillca
Alexalldra Magdalel/a care, după ce a citit actul , a declarat că i-a Înteles continutul. că ce le cuprinse
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În act reprezintă voin\a sa. a consimţit la autentificarea prezentului Înscris şi a semnat unicul

exemplar.
În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici şi a activitătii notariale nr. 3611995,
republicată. cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

NOTAR PUBLIC,
REMUS ION-ZAMFIRESCU

P,'ezentul duplicat s-a Întocmit În pah'u exemplare de căh'e REMVS IONZAMFIRESCV, notar public, astăzi, data autentificării actului, şi are aceeaşi forţă
p1'Obantă ca originalul.
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