Termeni si conditii concurs Facebook
Uludag Lemonade

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1 CONCURSUL „ Uludag Lemonade ” este organizata de AQUATULIP SRL, cu sediul in STR.
INTRAREA EROU DUMITRU VLASCEANU 22C, localitatea Afumati, jud. Ilfov, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2354/2010 si avand Codul Unic de Inregistrare RO
25407442, cu contul RO24BUCU11812221115791093 RON, deschis la ALPHA BANK
ROMANIA, reprezentata legal de Salih Oz in calitate de Organizator
cu sprijinul
1.2 PFA MUSTAȚĂ LUCIAN - MARIAN cu sediul Str. Baba Novac, Nr. 2, Bl. U2, Parter, Ap 2,
Sector 3Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.F40/839/06.032012, Cod de
înregistrare fiscală 29867109, cont bancar Nr. RO82INGB0000999906683414, deschis la ING
BANK, cu email: lucianmustata@gmail.com reprezentată prin MUSTAȚĂ LUCIAN-MARIAN în
calitate de Administrator, denumit în continuare PRESTATOR
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în
continuare "Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul
isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului. Astfel
de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.
SECȚIUNEA 2. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul incepe in data de 01.05.2016 si se incheie la data de 31.08.2016.
2.2 Concursul este organizat si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe pagina de
Facebook.
SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii AQUATULIP SRL, cu sediul in STR.
INTRAREA EROU DUMITRU VLASCEANU 22C, localitatea Afumati, jud. Ilfov, inregistrata
la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2354/2010 si avand Codul Unic de
Inregistrare RO 25407442, cu contul RO24BUCU11812221115791093 RON, deschis la
ALPHA BANK ROMANIA, reprezentata legal de Salih Oz, și angajatii partenerilor implicati
in desfasurarea acestuia. 3.2 Participarea la acest concurs impune cunoasterea si
acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a putea participa la Concursul desfasurat pe pagina de Facebook Aquatulip
participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

4.1. Sa aiba varsta minima de 18 ani.
4.2. Sa joace jocul Uludag Lemonade.
4.3. Sa dea Like, Share si sa raspunda corect la intrebarea – In cate sortimente exista
limonada Uludag.




Fiecare participant se va inscrie o singura data la tombola.
Inscrierea multipla va conduce la descalificarea participantului din tombola.
Castigatorul va fi ales prin intermediul site-ului https://www.random.org/ prin
tragere la sorti.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de Organizator, rezulta ca procesul de
participare a fost fraudat sau a existat o incercare de fraudare a acestuia, Organizatorul
isi rezerva dreptul de a retrage Participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor
si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acestuia
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru inscrierea unor date incorecte sau unor
date care apartin altor persoane.
SECTIUNEA 5. PREMIUL CONCURSULUI:
Premiile puse la bataie de organizator sunt urmatoarele: 1 SmartWatch Sony – in valoare
de 729 Ron. Doua umbrele de plaja in valoare de 400 Ron (200 Ron fiecare). Trei seturi
de plaja in valoare de 150 Ron fiecare set – un total de 450 Ron. Patru baxuri de
limonada Uludag. Un bax va costa 100 de RON.
Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare. Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor oferite in cadrul
prezentei Campanii, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentei
Campanii.
SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORULUI SI LIVRAREA PREMIULUI.
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina de Facebook Aquatulip https://www.facebook.com/Aquatulip-189774204372076/ , la sectiunea Castigatori din
cadrul aplicatiei Facebook, disponibila intr-unul din taburile paginii de socializare.
Castigatorul va primi doar premiile expres prevăzute în prezentul Regulament Oficial si
nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de
acordare a premiului şi nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani. În
situaţia în care un câştigător refuză să accepte premiul câştigat sau nu poate beneficia
de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit
cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.
SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa respecte urmatoarele
conditii, in mod cumulativ:
a) Sa dea like.

b) Sa raspunda corect la intrebare.
c) Sa faca share la pagina.
Castigatorului I se va livra premiul prin curier, la locatia furnizata de acesta, in baza unui
process verbal de predare-primire.
La primirea premiului, fiecare castigator va prezenta cartea de identitate in original și va
pune la dizpoziția organizatorului documentele cerute de acesta pentru validare.
Castigatorul va fi invalidat în următoarele cazuri:
− Câştigătorul nu respectă termenii şi condiţiile acestui Regulament Oficial;
− Câştigătorul nu respectă condiţiile de validare enumerate în Regulamentul Oficial
− Câştigătorul refuza premiul; In cazul in care castigatorul nu este validat, se va repeta
procesul de extragere.
SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE
8.1 Organizatorul Campaniei va acorda premiul/premiile doar acelui participant care
a luat parte la Campanie, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament
Oficial.
8.2 Organizatorul are obligatia de a face publice numele castigatorilor si premiile
acordate, conform art. 42 din OG 99/2000, în data de 01.06.2017 – 10.06.2017.
8.3 Organizatorul si celelalte entitati implicate în Concurs nu isi asuma raspunderea
si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de
proprietate asupra premiilor.
8.4 Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor
influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul
persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial.
8.5 Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai
raspunde de integritatea si calitatea acestora.
8.6 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfasurare a
acesteia si a perioadei valabilității acesteia vor fi anuntate public de Organizator prin
afisarea regulamentului in tabul de Facebook.
8.7 Organizatorul nu are nici o obligație de a intretine corespondenta cu solicitantii
unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in
cadrul acestui Concurs.
8.8 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa
de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau
costurile acestui Concurs.
8.9 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat
castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a
respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a
rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea respectivului

