REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "REDUCERI DE WEEKEND"

PERIOADA DE DESFĂŞURARE
01.04.2017 – 02.07.2017

A

CAMPANIEI

PROMOŢIONALE

"REDUCERI

DE

WEEKEND":

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE "REDUCERI DE
WEEKEND"
Campania Promoţională "REDUCERI DE WEEKEND" (numită în continuare "Campania" sau "Campania
promoţională") este organizată de către "Petrom-Moldova" S.R.L., societate cu răspundere limitată cu
investiții străine, organizată și funcționând în baza legilor Republicii Moldova, cu sediul înregistrat în Șos.
Muncești nr.°269, sectorul Botanica, municipiul Chișinău, MD-2002, Republica Moldova, înregistrată de
Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova și inclusă în Registrul de Stat al persoanelor juridice din
Republica Moldova sub IDNO°1002600045798, cod TVA nr.°0502558, (în continuare "Organizatorul").
Campania promoţională este desfăşurată exclusiv conform regulilor prezentului regulament (numit în
continuare "Regulamentul"), și este valabilă exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova (exceptând
Transnistria și orașul Tighina). Astfel că, regulile (normele) prevăzute în Regulament sunt obligatorii pentru
toţi participanţii la Campania promoţională, inclusiv câştigătorii Campaniei, iar participarea persoanelor
eligibile la Campanie constituie dovada cunoaşterii şi acceptării în totalitate, fără obiecţii, în mod definitiv, a
condiţiilor și a normelor prevăzute în prezentul Regulament.
Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din Republica Moldova.
Campania nu este un joc de noroc și este organizată exclusiv din fondurile și resursele financiare ale
Organizatorului în vederea promovării Organizatorului și produselor Organizatorului. În perioada
desfăşurării Campaniei promoţionale, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba oricând
prevederile prezentului Regulament.
Modificarea Regulamentului se efectuează prin întocmirea în mod unilateral de către Organizator a unui act
adiţional la Regulament. Eventualele modificări ale Regulamentului, sau, după caz, textul consolidat după
modificări al Regulamentului, vor fi disponibile atât în incinta staţiilor de distribuţie carburanţi participante
la Campanie (prin afișaj, dacă este cazul), cât şi pe site-ul www.petrom.md. În toate cazurile, modificările
Regulamentului vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe site-ul www.petrom.md. Anexele sau
actele adiţionale (modificările) la Regulament fac parte integrantă din acesta. În caz de eventuale
discrepanțe între modificările publicate pe www.petrom.md și afisajul în stațiile de distribuție carburanți,
superioritate o vor avea modificările de pe www.petrom.md.
Campania promoțională va putea fi întreruptă (suspendată) sau încetată în întregime de către Organizator
oricând în timpul duratei de desfăşurare, întreruperea sau încetarea intrând în vigoare din momentul
publicării pe site-ul www.petrom.md a unui aviz a Organizatorului în acest sens.
Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, orice modificare a Regulamentului, întrerupere (suspendare)
sau încetare a Campaniei promoţionale nu vor avea efect retroactiv asupra drepturilor şi obligaţiilor
persoanelor care au participat la Campanie până la intrarea în vigoare a modificărilor Regulamentului sau
întreruperii (suspendării) sau încetării Campaniei promoţionale.
SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania este organizată şi se va desfăşura în toate staţiile de distribuţie carburanţi operate de catre
Organizator situate pe întreg teritoriul Republicii Moldova (denumite în continuare "Locaţiile" sau, după caz,
"Locaţia").
Staţiile de distribuție carburanți operate de către Organizator și participante la Campanie sunt indicate în
Anexa nr.°1 la prezentul Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral lista stațiilor
sale participante la Campanie prin emiterea de act adițional la prezentul Regulament conform normelor la
prezentul Regulament.
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SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Campania promoţională se va desfăşura în perioada 01.04.2017 – 02.07.2017, cu respectarea termenelor
prevăzute în prezentul Regulament.
SECŢIUNEA 4. CONDIŢII DE PARTICIPARE
La Campanie pot participa: (i) cetăţenii Republicii Moldova, care au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani
pâna la data de 31.03.2017 şi care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru-totul
de acord, doresc să participe la Campanie prin cumpărarea produselor prevăzute la Secţiunea 5 din
prezentul Regulament; și (ii) persoanele fizice nerezidente; și (ii) persoanele fizice / juridice – rezidenți ai
Republicii Moldova, și persoanele juridice nerezidente – ce sunt înregistrate fiscal în Republica Moldova
(e.g. reprezentanțe permanente).
Participarea la Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.
În sensul prezentului Regulament, persoanele care sunt în drept de a participa la Campanie sunt în
continuare definite "Persoane Eligibile".
SECŢIUNEA 4. PRODUSELE ȘI MODALITATEA DE PLATĂ ACCEPTATĂ
În sensul prezentului Regulament, prin "Produse" se înțeleg: (i) benzină tip Benzină Regular 92; și/sau (ii)
benzină tip Benzina Standard 95; și/sau (iii) benzină tip Benzina Extra 99; și/sau (iv) motorină tip Motorină
Standard; și/sau (v) motorină tip Motorină Extra; și/sau (vi) gaz petrolier lichefiat auto (GPL).
În sensul prezentului Regulament, prin "Modalitate de Plată Acceptată" se înțelege plata pnetru Produse:
1
fie (i) în numerar ; fie (ii) prin card bancar; fie (iii) prin Petrom Card.
SECŢIUNEA 5. MECANISMUL PROMOȚIEI
Orice Persoană Eligibilă, care se va alimenta în oricare staţie de distribuție carburanți indicată în Anexa nr.°1
la prezentul Regulament, prin intermediul Modalității de Plată Acceptate, în interiorul Campaniei, și conform
prevederilor ce urmează, va primi o reducere promoțională pentru Produse de 30 bani (inclusiv TVA)/litru.
Reducerea va fi aplicată doar în zilele consecutive de sâmbătă și duminică (începând cu ora 00.00 sâmbătă
și sfârșind cu ora 23:59 din duminica imediat următoare a acelei zile de sâmbătă) din interiorul perioadei
Campaniei.
Reducerea pentru Produse se va calcula conform următoarei formule: prețul afișat separat pentru fiecare
stație distribuție carburanți (conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament) din vinerea (ora 23:00) ce
precedă ziua dinainte de ziua de sâmbătă (conform propozitiției anterioare) minus reducerea promoțională
conform primei propoziții din prezenta Secțiune.

SECŢIUNEA 6. TENTATIVĂ DE FRAUDĂ, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZĂTOARE
Organizatorul nu va fi responsabil de acțiuni de fraudare a acestei Promoții de către terți. Organizatorul este
îndreptațit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte
tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Promoții.
SECŢIUNEA 7. DATE CU CARACTER PERSONAL
În cadrul Campaniei careva date cu caracter personal nu se vor prelucra. Regimul prelucrării va fi acel
aplicabil tranzacțiilor obișnuite. Organizatorul este operator de date cu caracter personal nr.°0000147.
SECŢIUNEA 8. LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campania promoţională, acestea
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile

1

În ceea ce ține de persoanele juridice – în limita permisă de legislație în vigoare.

2/5

implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente din Republica Moldova în
jurisdicţia cărora se află Organizatorul.
Prin participarea la această Campanie promoțională, participanţii sunt de acord să respecte prevederile,
termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
SECŢIUNEA 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Regulamentul de participare este publicat pe site-ul www.petrom.md și disponibil în copie în toate staţiile
de distribuţie carburanţi ale Organizatorului participante la Campanie.

Anexa nr.°1 - Lista staţiilor de distribuţie carburanţi participante la Campanie.
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Anexa nr.°1 la Regulament - Lista staţiilor de distribuţie carburanţi participante la Campanie.
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P0001

mun. Chişinău, str. Sarmisegetusa 24

P0002

mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 109

P0003

mun. Chişinău, str. Calea Orheiului 112/1

P0004

r. Orhei, s. Braviceni, km. 55

P0006

or.Codru, şos. Hînceşti 171

P0011

mun. Bălţi, str. Aerodromului 1A

P0012

mun. Bălţi, str. Smolean-Decebal 15

P0017

mun. Chişinău, str. Grădina Botanică 2

P0018

mun. Chişinău, str. Calea Moşilor 31

P0021

or. Soroca, str. Calea Bălţilor 108

P0024

mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 11/1

P0025

mun. Chişinău, șos. Munceşti 269

P0038

mun. Chişinău, şos. Hînceşti 130/1

P0039

mun. Chişinău, şos. Munceşti 97

P0040

mun. Chişinău, com. Codru, str. Plaiului 2

P0041

r. Ştefan-Vodă, s. Ermoclia

P0046

mun. Chişinău, str. Decebal 99/3

P0049

or. Criuleni, str. 31 August 171A

P0052

or. Cahul, şos. Şcheia 64

P0054

or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 6B

P0055

or. Comrat, str. Lenin 4 a

P0059

or. Basarabeasca, str. Voczalinaia

P0060

or. Ciadîr-Lunga, str. Proieznaia 7B

P0061

r. Nisporeni, s. Vărzăreşti

P0062

mun. Chişinău, şos. Balcani 3/3

P0064

r. Hînceşti, com. Leuşeni

P0067

or. Briceni, str. Olimpică 7A

P0068

or. Sîngerei, str. Independentei 96/A

P0069

mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 1/A

P0070

mun. Bălţi, traseul Chişinău-Edineţ

P0071

mun. Chişinău, Piaţa I.Cezar 1

P0072

mun. Chişinău, str. Ismail 114/1

P0073

mun. Chişinău, str. Petricani 13

P0076

or. Glodeni, str. Gh.Asachi 1

P0078

or. Orhei, str. Serghei Lazo 122

P0080

mun. Bălţi, str. Decebal 34/1

P0081

or. Ştefan-Vodă, str. Boris Glavan 15

P0082

mun. Chişinău, str. Alba Iulia 117

P0083

mun. Chişinău, str. Pădurilor 25

P0084

or. Făleşti, str. Bălţului

P0086

or. Floreşti, str. 31August 94/A

P0087

mun. Bălţi, str. Bulgară19/A

P0088

r. Ialoveni, s. Bardar, şos. Chişinău-Hînceşti

P0089

or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare 256

5/5

P0090

r. Străşeni, s. Lozova, str. Biruinta 1A

P0091

or. Orhei, str. 31August 193

P0092

r. Orhei, s. Mitoc

P0093

r. Teleneşti, s. Sărătenii-Vechi

P0094

or. Teleneşti, str. Ştefan cel Mare

P0095

r. Edineţ, s. Hlinaia, traseul Chişinău-Brest_Odesa Km 654

P0096

r. Edineţ, s. Ruseni

P0099

r. Orhei, s. Chiperceni

P0101

or. Ciadîr-Lunga, str. Lenin 1A

P0104

or. Comrat, str. Lenin 115

P0109

or. Vulcaneşti, str. Jucovschi 2

P0110

r. Cantemir, s. Ţiganca

P0112

mun. Chişinău, com. Budeşti

P0113

mun. Chişinău, com. Codru, str. Grenoble 120

P0114

or. Singera, str. Chișinăului 54

P0115

mun. Chişinău, str. Albisoara 19

P0116

r. Anenii-Noi, s.Ţînţăreni

P0117

r. Orhei, s. Peresecina, traseul Chisinau-Soroca km.26+100

P0120

r. Sîngerei, s. Mărineşti

P0121

r. Ungheni, s. Elizavetovca

P0122

or. Calarasi, str. Alexandru cel Bun

P0129

mun. Chişinău, str. Uzinelor 104

P0130

r. Cimişlia, s. Valea Perjei

P0131

mun. Bălţi, str. Feroviarilor colt Porovoznaia

P0132

mun. Bălţi, str. Calea Iesilor colt cu str. P.Botu

P0133

r. Orhei, s. Cismea

P0134

r. Donduseni, s.Taul

P0135

or. Lipcani, str. Libertății 38

P0136

or.Ungheni, str. Națională 54

P0137

or. Căușeni, str. Gagarin 2A

P0138

r. Ungheni, s. Sculeni

P0139

mun. Chişinău, str. Bucovinei 13

P0140

or. Străşeni, str. Cetatea Alba 17

P0141

r. Taraclia, s. Tvardița, str. Sadovaia 40

