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REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

"Diablo III Reaper of Souls se lansează la eMAG!" 

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al campaniei 

Organizatorul campaniei " Diablo III Reaper of Souls se lansează la eMAG!"’ (denumita in continuare 

"Campania"), este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizatorul”), societate 

romana, cu sediul in Bucuresti, Sos Virtutii, nr 148, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului din 

Bucuresti, sub nr. J40/372/23.01.2002 CUI: RO14399840 telefon: 021 2005 200 fax: 021 2005 201 

operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDC cu nr. 6606, 

reprezentata prin  Bogdan Axinia in calitate de VP Platforms & Marketing Director. 

Art. 2. Temeiul legal 

Prezentul regulament este conform cu prejvederile O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor 

si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 3. Durata Campaniei si aria de desfasurare 

Campania se desfasoara in incinta showroomului eMAG din Șoseaua Virtutii, Nr. 148, sector 6, 

București, Romania, in data de 24 martie 2014, incepand cu ora 23.00. Castigatorii vor fi desemnati in 

data de 24 martie 2014. 

Art. 4. Conditii cu privire la dreptul de participare la Campanie 

La aceasta Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica cu cetatenie romana, cu domiciliul 

stabil in Romania, care se inscrie si accepta conditiile prezentului regulament. 

Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti in ziua inceperii 

Campaniei, respective 24.03.2014. 

La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului si/sau rudele acestora. 

Art. 5. Mecanismul de derulare a Campaniei 

Campania va avea ca subiect: 

1. O tombola desfasurata in showroom eMAG din Bucuresti in data de 24 martie 2014, pe baza bonului 

de ordine primit de fiecare participant la eveniment. 

O competitie de tip quiz desfasurata in showroom eMAG din Bucuresti in data de 24 ianuarie 2014, pe 

baza bonului de ordine primit de fiecare participant la eveniment. 

Participantului al carui numar a fost extras, i se va pune o intrebare despre Jocul Diablo. Daca 

participantul raspunde corect, acesta va primi un premiu. Daca raspunsul nu este corect, va fi extras 

un nou participant care va trebui sa raspunda la aceeasi intrebare. 

2. O competitie de costume 

Participantii trebuie sa vina imbracati in personajul preferat din jocul Diablo. Cel mai aplaudat 

concurent va primi premiul pentru cel mai bun costum. 

Art. 6. Premiile campaniei 

6.1 Premii quiz in cadrul evenimentului: 
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1 x Joc Diablo III: Reaper of Souls Collector's Edition pentru PC in valoare unitara de 359.99 lei 

(treisutecincizecisinouadeleisinouzecisinouadebani) TVA inclus 

1x Flash SSD Kingston V300 2.5", 120GB, SATA 3 in valoare unitara de 279.99 lei 

(douasutesaptezecisinouadeleisinouzecisinouadebani) TVA inclus 

2x Memorie Kingston HyperX BEAST 8GB (2x4GB), DDR3, 1600MHz, CL9, 1.65V, XMP in valoare unitara 

de 384.99 lei. Valoarea totala a premiilor este de 769.98 lei 

(saptesutesaizecisinoualeisinouazecisioptdebani) TVA inclus 

10 x Joc Diablo III: Reaper of Souls pentru PC in valoare unitara de 159.99 lei 

(osutacincizecisinoualeisinouazecisinouadebani) lei TVA inclus 

6.2 Premiul competitiei de costume 

1 x Joc Diablo III: Reaper of Souls Collector's Edition pentru PC in valoare unitara de 359.99 lei 

(treisutecincizecisinouadeleisinouzecisinouadebani) TVA inclus 

Valoarea totala a premiilor este de 4139.83 lei (patrumiiosutatreizecisinoualeisioptzecisitreidebani) 

TVA inclus. 

Castigatorii premiilor nu pot primi contravaloarea in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita 

modificari ale caracteristicilor premiului. 

Art. 7. Procedura pentru validarea, revendicarea si ridicarea premiilor 

7.1 Desemnarea si premierea castigatorilor va avea loc in cadrul evenimentului in ziua de 24 martie 

2014, la finalul evenimentului. 

7.2 Validarea fiecarui castigator se va face in urmatoarele conditii: 

 - prezentarea bonului de ordine de catre persoana participanta in momentul extragerii. Fiecare 

participant va avea dreptul la un singur bon de ordine; bonul de ordine este unic. 

 - prezentarea documentului de identitate valabil; 

 - verificarea indeplinirii de catre participant a conditiilor prezentului regulament. 

 

Art. 8. Taxe si impozite aferente 

Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor 

individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal.  

Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul 

oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului. 

Art. 9. Litigii 

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre 

Organizator este definitiva. 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze 

tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament. 



3 | P a g e  
 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila 

sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din 

Bucuresti. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru 

atat prin intermediul website-ului www.emag.ro, cat si prin afisare la sediul S.C. Dante International 

S.A. 

Art.10. Incetarea Campaniei 

Prezenta Campanie va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de 

forta majora, de natura a face imposibila derularea Campaniei, Organizatorul putand, in acest ultim 

caz, sa decida prelungirea duratei de desfasurare a Campaniei. 

Art.11. Date cu caracter personal 

Completarea datelor personale de catre castigatori in procesul verbal de predare primire a premiilor 

reprezinta acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator si de a 

primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct. In 

conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si la cererea scrisa a 

participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga: 

• sa confirme solicitantului, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele 

sale personale; 

• sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 

677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod 

gratuit; 

• sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma 

dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Participantii sunt de acord sa primeasca obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii 

prin posta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si partenerii sai. 

Prin participarea la Campanie, paticipantul accepta sa se aboneze la newsletterele eMAG. 

Art. 12. Contestatii 

Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la 

nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxin 

48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea premiului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea 

termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform 

celor mentionate anterior. 

Art.13. Clauze finale 

Regulamentul oficial de desfasurare a Campaniei este disponibil in mod gratuit pentru orice solicitant. 

Pentru detalii privind Campania, participantii pot accesa articolul din blogul Organizatorului 

http://blog.emag.ro sau in incinta showroomului eMAG din Bucuresti Grant Shopping Center - 

Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, pe toata durata Campaniei. 
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In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa 

Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare 

pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar 

fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie. 

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de 

participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiile acordate. 

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si 

rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare. 

Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, urmand ca aceste modificari sa fie 

facute publice cu cel putin 1(una) zi inaintea intrarii in vigoare a modificarilor. Prin participarea la 

aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor 

prezentului regulament oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania. 

Organizator Campanie: 

S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. 

 


