
REGULAMENTUL CONCURSULUI AUTOVIT.RO 
(8 iulie – 7 august 2011)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala „Vrei sa iti mariti masinia” (denumita in continuare 
„Campania”) este organizata de  S.C. VISUAL SOFT S.R.L., persoana juridica romana, cu 
sediul in Bucuresti, strada Invingatorilor  nr. 24  , et. 5 , sector 3 , inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub nr. J40/9435/1995, cod unic de inregistrare nr. RO 7883278, inscrisa 
in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 17272, telefon 031-
405.53.34, fax 031-405.53.33, e-mail sugestii@autovit.ro (denumita in continuare 
„Organizator” sau „Visual Soft”).

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a 
prevederilor prezentului Regulament. 

Prin participarea la acesta Campanie participantii sunt de acord implicit sa respecte si sa se conformeze 
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, si sunt de acord ca in cazul 
in care vor castiga, numele, ID-ul anuntului,marca si modelul masinii sa fie facute publice de 
catre Visual Soft, prin afisare pe site-ului oficial al Campaniei http://blog.autovit.ro, publicare in 
mass media scrisa sau audiovizuala, sau prin orice alt mod, fara vreo contraprestatie in acest sens 
de catre Visual Soft.   

Regulamentul va fi pus la dispozitia tuturor celor interesati, spre consultare, in mod gratuit, prin 
afisare pe site-ului oficial al Campaniei http://blog.autovit.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau schimba prevederile prezentului 
Regulament (inclusiv durata si datele/termenele stipulate prin acest Regulament), in masura in 
care analiza privind eficacitatea Campaniei o va impune, urmand ca astfel de modificari sa intre 
in vigoare numai dupa anuntarea prealabila a acestora. 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

In concurs vor intra toti utilizatorii care posteaza, modifica, prelungesc, sau promoveaza prin 
SMS ori cu plata prin card, cel putin un anunt pe site-ul autovit.ro in perioada 5 iulie – 7 august 2011 si  
care completeaza formularul de participare de la adresa http://blog.autovit.ro.

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul site-ului www.random.org. In concurs 
vor intra toate inregistrarile-urile valide.

http://blog.autovit.ro/


SECTIUNEA 4. PREMIILE

Premiile  puse  in  joc  constau  in  tricouri  si  parasolare  personalizate.  Va  fi  acordat  cate  un  produs 
promotional pentru cate un participant, zilnic, pe toata perioada campaniei. Expedierea premiilor se va 
face in maxim 10 zile lucratoare de la anuntarea castigatorului. Costurile de transport vor fi suportate 
de catre Organizator.

Organizatorul  nu  isi  asuma responsabilitatea  pentru  deteriorarea  partiala,  pierderea  sau  distrugerea 
partiala a premiului de catre curier, dar va incerca sa inlocuiasca premiul in aceste cazuri.

Desemnarea castigatorului se va face zilnic, pe blogul autovit. Castigatorul va fi contatat telefonic si 
prin e-mail. In cazul nerevendicarii premiului in maxim 48 de ore de la publicarea castigatorului, se va 
efectua o noua extragere pentru ziua respectiva.


