Antet Imoinvest

Regulament campanie: “Apartament si vacanta de vis
cu IMOINVEST”
SC IMOINVEST S.A. cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr.3, inregistrata la Registrul Comertului
Cluj sub nr. J12/2388/2003, C.U.I. 15697381, cu cont nr. RO33RNCB0106026596950275, deschis la BCR
Sucursala Cluj-Napoca, reprezentata prin Cornelia Boanca in calitate de Director general si Mariana
Toader in calitate Sef departament financiar contabil, adopta prezentul regulament in urmatoarele
conditii:
1. Organizatorul promotiei este SC IMOINVEST S.A. cu sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr.3,
inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. J12/2388/2003, CUI 15697381, cu cont nr.
RO33RNCB0106026596950275, deschis la B.C.R. Sucursala Cluj-Napoca, reprezentata prin Cornelia
Boanca in calitate de Director general si Mariana Toader in calitate Sef departament financiar
contabil, numita in continuare "Organizator".
2. In scopul implementarii campaniei Organizatorul va folosi serviciile agentiei de turism Vacanta de
vis , Sibiu.
3. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea de catre participanti a prevederilor prezentului
regulament, precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti participantii.
4. Regulamentul si toate detaliile campaniei sunt disponibile gratuit pe site-ul Organizatorului
www.imogrup.ro pe toata durata promotiei. Detalii suplimentare pot fi obtinute si apeland numarul
de telefon 0264-595675, de luni pana vineri, intre orele 08.30 si 17.00.
Locul de desfasurare
5. Promotia este organizata si se va desfasura pe teritoriul Romaniei si este adresata persoanelor fizice,
rezidente in Romania sau strainatate.
Durata campaniei
6. Campania se desfasoara in perioada 01.08.2012 – 30.09.2012.
Conditii de participare si desfasurare campanie
7. La campanie poate participa orice persoana fizica, rezidenta in Romania sau strainatate, denumit in
continuare "Participant",care achizitioneaza prin numerar, credit bancar sau alte surse, un
apartament in cadrul Ansamblului Rezidential Dumbrava din Sibiu, situat in strada Intrarea Siretului.
Se presupune ca fiecare participant indeplineste toate conditiile legale pentru achizitia si detinerea
unui imobil pe teritoriul Romaniei, putand astfel sa participe in cadrul campaniei. Poate lua parte la
campanie, orice participant care achizitioneaza in intervalul 01.08.2012 – 30.09.2012 un apartament
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in termenii si conditiile prezentului regulament. In momentul finalizarii procedurilor legale si juridice
de transfer a proprietatii, participantul este desemnat automat si fara tragere la sorti castigatorul
premiului.
Premii
8. Premiul oferit de Organizator participantilor desemnati castigatori ai promotiei este o excursie
pentru doua persoane in Grecia:
-

Detaliile excursiei : sejur 7 nopti

-

Perioada : 01.08-30.09.2012

-

Serviciile incluse: transport cu autocarul, cazare 7 nopti

-

Pretul total al pachetului : max.180 euro/ persoana

9. Premiul va fi acordat automat, titularului de contract, fara tragere la sorti la momentul finalizarii
transferului de proprietate asupra a cel putin unui apartament din cadrul Ansamblului Rezidential
Dumbrava.
10. Organizatorul nu isi va asuma cheltuielile personale sau de orice alta natura care nu sunt prevazute
expres in prezentul regulament, acestea cazand in sarcina participantilor.
11. Organizatorul nu va purta nicio raspundere vis-à-vis de calitatea serviciilor turistice.
12. Organizatorul va anunta in scris sau telefonic fiecare participant al campaniei referitor la premiul
castigat si detaliile privind modul de intrare in posesie conform prezentului regulament. In cazul in
care Participantul refuza din motive premiul, acesta va fi declarat necastigator.
13. Participantul va primi informatii detaliate din partea Organizatorului privind locatiile unde se poate
prezenta pentru finalizarea formalitatilor de intrare in posesia premiului.
14. Participantul are obligatia de a se prezenta la locatiile mentionate de Organizator in termen de 5 zile
de la data comunicarii castigarii premiului.
15. Organizatorul are dreptul sa refuze acordarea premiilor, sa pretinda returnarea lor sau sa le anuleze
in cazul in care acestea au fost obtinute prin frauda sau abateri de la prezentul regulament.
16. Premiul acordat nu poate fi inlocuit de alte premii sau convertit in bani.
17. Participantii castigatori consimt ca numele si premiul acordat sa fie facute publice.
Conditii de acordare a premiului
18. Premiul va fi acordat participantilor care indeplinesc urmatoarele conditii:
-

Achizitioneaza unul sau mai multe apartamente in Ansamblul Rezidential Dumbrava din Sibiu;
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-

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale conform prevederilor prezentului regulament;

-

Finalizeaza tranzactia (transferul proprietatii) pana la 28.09.2012 ora 17.00;

-

Au varsta minima de 18 ani si capacitate deplina de exercitiu la data declararii ca fiind castigator;

-

Au achitate la zi toate cheltuielile, comisioanele sau alte speze fata de Imoinvest SA la data
declararii ca fiind castigator;

19. Participantii castigatori trebuie sa se prezinte personal cu actul de identitate in original si dovada
castigarii premiului la sediul agentiei de turism “Vacanta de vis”, Sibiu.
Raspundere
20. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile care determina imposibilitatea fructificarii
premiului acordat ca urmare a unor evenimente asupra carora nu are un control deplin.
21. Organizatorul este exonerat de orice raspundere si obligatie in situatia in care din culpa
participantilor castigatori, acestia nu beneficiaza in fapt de premiu.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
22. Organizatorul se obliga sa nu foloseasca datele personale ale participantilor obtinute in urma
participarii la prezenta campanie, decat in scopul derularii prezentei campanii si in conformitate cu
acest regulament.
Modificarea regulamentului
23. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a
suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestei campanii, fara drept de compensare,
orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de a-si produce efectele, printr-un act
aditional la prezentul regulament ce va fi publicat pe site-ul organizatorului, www.imogrup.ro, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.
24. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru informarea participantilor cat timp aceste informatii
sunt publicate pe site-ul www.imogrup.ro.
Publicarea regulamentului
25. Prezentul regulament este disponibil pe site-ul www.imogrup.ro si este disponibil gratuit pentru a fi
consultat de catre public.
Reclamatii si litigii
26. Eventualele reclamatii care au legatura cu prezenta campanie vor fi adresate in scris organizatorului
la urmatoarea adresa: Cluj Napoca, strada Horea nr. 3, cam 113.
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27. Litigiile aparute intre organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar
competenta de solutionare va reveni instantei competente de la sediul organizatorului.
Speze
28. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru premiile
acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.
29. Prin participarea la campanie castigatorii sunt de acord cu impozitarea aplicata de organizator.
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