Regulament campanie

“Lumea se vede cu Flamicom!”
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ORGANIZATOR : SC FLAMICOM IMPEX SRL
PARTICIPANT: Orice persoană fizică domiciliată pe teritorul României cu vârsta minimă
de 18 ani.
ÎNSCRIEREA ÎN CAMPANIE: Orice persoană fizică care depune un avans financiar
sau achiziționează integral un autovehicul Dacia, Renault de la Flamicom Impex SRL
începând de la 01.08.2018 până la data de 30.12.2018 este înscrisă automat.
SCOPUL ȘI OBIECTIVUL CAMPANIEI: Fidelizarea clienților companiei SC Flamicom
Impex SRL și atragerea unui număr cât mai mare de cumpărători, în special prin
programul RABLA 2018.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE : 01.08.2018-30.12.2018
ANUNŢAREA OFICIALĂ A CÂȘTIGĂTORILOR:
Extragerea va avea loc pe data de 30.01.2019
PREMIUL:
a. Premiul consta în oferirea unui city-break (transport avion+cazare) pentru 2 persoane
(vacanta cu perioada cuprinsa intre 2 si 5 zile in functie de destinatia aleasa si de frecventa
zborurilor catre destinatia respectiva).
b. Câștigătorii își pot alege una dintre destinațiile din lista ce va fi pusă la dispoziție de către
organizator, începând cu data de 30.01.2019
c. Perioada vacanței poate fi aleasă de către participant doar in una din lunile martie, aprilie
sau mai 2019, anuntand in prealabil organizatorul de preferina sa si posbilitatile de
deplasare.
d. Transportul se va realiza cu o companie aeriana, cu plecare din Bucuresti sau Craiova.
e. Cazarea castigatorului este asigurata la un hotel cu o categorie hoteliera de incadrare de 3
stele sau mai mult.
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VALOARE PREMIULUI: Valoarea premiului nu poate depăși suma de 3000 de RON sau
echivalentul in Euro.

9.

CRITERII ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE:

a. Achizitia integrală unui autovehicul de la Flamicom Impex SRL în perioada
01.08.2018 - 30.12.2018 de catre participant.
b. Vârsta minima a participantului - 18 ani și domiciliu în România.
c. Premiul nu este transmisibil.
d. Premiul nu poate fi transformat in bani, obiecte sau alta forma de remuneratie.
e. Câștigătorul are dreptul sa aleaga o persoana care sa il insoteasca (cu varsta de
minim 18 ani) si sa transmita numele acesteia pana la data de 15.02.2019 organizatorului.
f. Pentru inscrierea in tragerea la sorti este necesara completarea unui tichet cu datele
participantului pe care il va primi din partea organizatorului: nume, prenume, serie CI,
adresa, e-mail si numar de telefon.
g. Destinația aleasă trebuie sa fie pe teritoriul Uniunii Europeane.
h. Flamicom Impex SRL nu va fi responsabil de eventule costuri suplimentare precum deplasarea
cu transportul local, transfer aeroport, închirieri auto și nici nu va suporta costuri legate
de masă cu excepția micului dejun dacă acesta este oferit de către unitatea de cazare.

