
Termenii si conditiile Concursului Castiga o invitatie la SIAMB
(denumit in cele ce urmeaza Concurs)

I. Organizarea Concursului Autovit

1. Administratorul  acestui  concurs  este  “S.C.  Visual  Soft  S.R.L.”,  societate 

inregistrata  prin  decizia  Oficiului  National  al  Registrului  Comertului  sub  Nr. 

J40/9435/1995,  cod  unic  de  inregistrare  RO7883278,  cu  sediul  social  in  Strada 

Invingatorilor, Nr. 24, Sector 3, Bucuresti (denumita in cele ce urmeaza „Autovit” sau 

„Administratorul”). 

II. Definitii

1. Competitor – persoana definita la punctul IV.1;

2. Utilizator Autovit – persoana sau entitatea care indeplineste termenii si conditiile 

Contractului de Utilizare Autovit si care este corect inregistrata, astfel incat este creat 

un cont de internet si  serviciile sunt  puse la dispozitie de catre „S.C. Visual  Soft 

S.R.L”.

3. Comisia  –  Comisia  Concursului  este  alcatuita  din  3  persoane  –  angajati  ai  

Administratorului,

4. Autovit.ro - furnizorul unei platforme de internet bazata pe servicii de cumparaturi si 

schimburi  de produse online pe domeniului  de internet  inregistrat  sub denumirea 

www.autovit.ro,

III. Participarea la Concurs 

1. Participarea la aceast Concurs este permisa Utilizatorilor site-ului, blogului Autovit 

si a paginii Facebook Autovit. 

2. Participarea la acest Concurs este interzisa angajatilor si membrilor familiei Admi-

nistratorului.



3. Toţi competitorii cu vârste de până la 18 ani trebuie să aibă consimţământul părin-

telui sau al tutorelui legal pentru a participa la Concurs. Prin înscrierea în acest Con-

curs, fiecare competitor confirmă că a obţinut acest consimţământ şi că este de ac-

cord cu Regulamentul oficial.

IV. Regulile Concursului

1.  Concursul incepe in data de 26.03.2012 si se incheie in data de  03.04.2012, orele 

23:59.

2. Scopul Concursului este acela de a premia, prin extragere la sorti, utilizatorii care  

participa si indeplinesc toate regulile de participare.

3. Vor fi  27 premii,  iar pentru castigarea unuia dintre ele,  participantul  trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele cerinte:

- Sa dea Share la postul Facebook referitor la concurs

- Sa dea Like la pagina Facebook Autovit 

- Sa aiba domiciliu stabil pe teritoriul Romaniei.

4. Castigatorii vor fi extrasi cu ajutorul random.org si vor fi anuntati zilnic (pentru ziua 

anterioara), de catre comisia Autovit.

5.Castigatorii  vor fi  anuntati  pe adresa de email  personala, pe  Wall  -ul    Facebook   

Autovit precum si pe Blogul Autovit.

V. Anuntarea rezultatelor Concursului

1. Numele de utilizator facebook ale castigatorilor vor  fi  postate pe blogul  Autovit 

(http://blog.autovit.ro/), precum si pe pagina Facebook (http://www.facebook.com/au-

tovit.ro) zilnic, in urma extragerii la sorti

2. Numele de utilizator facebook ale castigatorilor din perioada weekend-ului 31 

martie – 01 aprilie, vor fi postate in cursul zilei de luni, 02 martie 2012

http://www.facebook.com/autovit.ro
http://blog.autovit.ro/
http://www.facebook.com/autovit.ro
http://www.facebook.com/autovit.ro


3. Participantii extrasi initial, au la dispozitie 24 de ore (o zi) pentru furnizarea  

informatiilor solicitate, necesare validarii si trimiterii premiilor.

4. In  cazul  in  care  aceste  informatii  nu  sunt  trimise,  se  va  efectua  o  noua  

extragere,  urmand  ca  in  curs  de  24  de  ore  (o  zi)  de  la  cea  de-a  doua  

extragere, participanti nou extrasi sa furnizeze informatiile solicitate

5. Daca datele castigatorului  premiului  principal  nu sunt  furnizate in timp util,  

premiul va fi acordat unui nou castigator (se va realiza o noua extragere).

VI. Premiile si ridicarea acestora

1. Premiile sunt in numar de 27 si consta in:

− Invitatii pentru participarea la evenimentul  SIAMB (Salonul International Auto 

Moto Bucuresti) 2012

2. Premiile vor fi transmise prin intermediul adresei de e-mail

3. Solicitarea de a acorda premiul unei alte persoane, decat cea desemnata ca si  

castigator, nu este acceptata. Nici alternativa platii unei sume de bani in locul premiu-

lui, nu este disponibila.

VII.  Raspunderea Administratorului in legatura cu Concursul

1. Acceptand acesti Termeni si conditii ai Concursului, Competitorii isi exprima con-

simtamantul ca datele lor personale sa fie folosite de catre Administrator in conformi-

tate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea da-

telor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel cum a fost modifi-

cata si completata.

2. Detaliile personale trimise de catre Competitori vor fi procesate de catre Admini-

strator in scopul de a: (I) desfasura Concursul; (II) selecta castigatorii Concursului; 

http://www.siamb.ro/


(III)  preda premiile;  (IV)  centraliza opiniile Competitorilor  cu privire  la  organizarea 

Concursului.

VIII. Prevederi finale

1. Urmatoarele persoane vor raspunde de desfasurarea Concursului:

1. Virgil Glisca

2. Sorin Manica

3. Dana Roteanu

2.    In problemele neprevazute de catre Termenii si conditiile Concursului  Autovit, 

relatiile dintre Competitori si/sau Administrator sunt reglementate de catre Termenii 

Generali si Conditiile Autovit, precum si de alte prevederi legale.

3.   Termenii si conditiile Concursului Autovit vor fi disponibile pe web-site-ul Autovit, 

www.autovit.ro .

http://www.autovit.ro/

